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Ver gaiingum, J)yÍ
mitfur, að ]}\í vísu, að sumir

mnni verða lil að taka Jiað upp, cins og eilt

dæmi með íleinim uppá ])'Á. framlileypni og lilut-

semi
5

sjálfgæðíngskap og marg-ar aðrar - s e m i r

og -skapi, sem á J>essum "síðustu og verstu

tímum" liafi farið vaxandi meðal úngra Islendínga

utanlands 5 að ver gefum út J^enna ritlíng ; vfer

vitum vclj að ámeðan ýngismennirnir innanlands

lifa hógværliga og spakliga með enu danska

Motto: 'Œeshedenhed er en YngUngs sJ^Jöíinesíe

Di/d"y eru })eir utanlands í lakara lagi kynntir,

að minnsta kosti sumstaðar, fyrir uppreistaranda

})ann sem í J)eim vakir, ekki einúngis móti kaup-

mönnunum, heldur og líka móti "faktórunum";

ekkí eini'mgis móti faktórunum, heldur jafnvel móti

"miklu meiri mönnum", móti — "asin-húsbóndi-

góður-stintunum". Hvað verzluninni og liennar

][)jónum viðvíkur
, J)íI verður })ví reyndar aldrei

neitað, að um J)að efni hafa ískyggiligar ritgjörðir,

a drauga hiítt, með höfuðið undir hendinni (því

l)ær eru nafnlausar), stundum hitzt á ferð í Kaup-

mannaliafnarpósti á nætur|)eli Q)ví Kaupmannahafn-

arpósturinn kemur út á kvöldin). ^ví verður

ekki heldur ueitað, að þetta eru mikil tákn og
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stórmerki, og* verðiigir fjrirrennarar fyrir þessari

geinustu sendíngu til Kammerráðs, riddara Melsteðs

og Islantlsvinarins, — Veslíngs Islandsvinur ! —
liefðum við vitað að svo mundi fara! Íslandsvin-

urinn er sálaður og jarðsettur í Berlínga tíð-

indum ;
það fór leyniliga fram

,
j)ví enginu veit

liverr talaði yfir gröfinni, og fjlgðum við honum

J)(J allir til grafar seni })essa bók lítgefum; við

sáum ekki prestinn , en eins var og fyrir okkur

bæri svartur maður, forneskjuligur, með höfuðið

undir hendinni, nafnlaus ; ræðuna heyrðum við

samt, og liún var kröptug. — Bara ekki fari eins

fyrir kammerráði, riddara Melsteð, því nii rætast

ritníngarnar:

Austur kem eg yfir fjöll

einn um kaidan vetur,

|)að er nú mín ætlan öil

yður að drepa

Vera má samt að Jiað se ekki svo hræðiligt sem

^að lítur lít til: Islandsvinurinn kann af tómri ást

til Islands að hafa dáið úr landfarsóttinni sem

gekk heinia í sumar, og {)etta með höfuðlausa

prestinn — iþað kann að hafa verið míssýníng.

Hvað Herra Melsteð viðvíkur, þá erum vfer búuir

að biðja fyrir honum; ver höfum beðið ieugi og

heitt ; ver byrjuðum á sjálfa ])reuníngarhátLðina,

|)egar hann let fyrst til sín heyra í Berlíngi;

j)egar draugurian okkar svaraði í "Föðurlandinu"

beiddum víir enn lengur; J)ó höfðum ver ])ángað

til, einsog vökudátar eða sjómenn, skipzt til á



bæninni, eptir J)v{ sem hverr I)reyttist í hnjánum

áð krjiipa; en þegar Islandsvinurinn fór áð taka

málstað^ hans
,

])i sáum ver ekki var lengur til

gótís að gjöra: ver lögðíunist allir á kne og beidd-

umst fyrir í samfleytta 3 tíma ; sumra bæn var:

libera nos, o domíne, a furore . . . . (frelsa

oss, ó herra, frá æði ! ....), en flestir sögðu:

"Guð varðveili oss fyrir vinum vorum, fyrir óvinum

vorum skulum ver gœta vor sjálfir". Ef að nú

bæn hins réttláta má mikíls
, jþá vonum vér að

Herra Melsteð sé óhultur að sinni.

En, án gamans — ver áh'tum hæverskunni,

eða réttara sagt, ótímabærri feimni vera illa við

komið' J)ar seni um framfarír Islands er að gjöra;

og þareð bæði sumir af oss hafa kjörgengis kosti

eptir kosníngarlögum {>eim sem nií eru {)egar við-

tekin, og hér er ekki um neina óhlýðni eða upp-

reistaranda að tala, heldur að eins um réttan

skilníng á orðum koniings vors og tilgángi hans,

álítum vér oss hafa fullan rétt, og ekki að eina

fullan rétt, heldur og skyldu vora álítuni vér

J)að, að styðja hið góða málefni eptir veikum

mætti
;

iþessvegna höfum vér íslenzkað og látið

prenta ritgjörðir nokkrar , sem staðið hafa í

dönskum blöðum nú í sumar um málefni Islands,

einkum alþíngismálið; vér höfum sniiið beggja

meiníngum, bæði þeirra sem á móti oss eru og

])ess sem er á voru máli. Nii geta landar vorir

sjálfir dæmt, og látum vér ritgjörðirnar tala, en

leggjum ekkert orð J>ar í.
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Mart væri \)íííÍ vísii , sein áríðfaiula væri

uin að tala, á J)eim tíma, sem oiÚ öllum líkimhim

mun veríía markverður í Lslands si3g;u, e f ver

V i I j u m e k k í sj á 1 f i r 1 g g'j ^ k a p p ii a

svipta þaí allri sögu, ef ver spjrnum ekki á

. móti |)ví, sem má leicía oss fram lil cndurlífgunar,

ef ver köstum oss ekki niffur í straum skynsein-

innar, eða búum (il vegg nr sjálfum oss tll að slífla

liann og' ílraga lír honum kraptinn.

J>aíf eru köst í |)jóffalííinu fuUt eins og í

mannsælinni
, J)egar allt snýst til gæfu ;

\)að er

eins og forsjónin hendi til , að nii se tími að sá

sæði til enna ókomnu altla, til })ess að eittlivað'

se til mótstöðu ])egar aptur blæs á inóti;
J)á

viðrar vel fyrir ])jóðuntim, og hverr góður biihöld-

iir njtir ekki tækifærið þegar })að gefst ? í því

hefir ávallt guðsneisli hinna miklu manna í verald-

arsögunni sýnt sig , að sjá vel til veðurs einsog

góðu formennirnir og róa J^egar gcfur. — ^etta

er nil alltsaman myglaður sannleiki, en saiinleiki

er J)að samt, og ])essvegna Jtrekum ver hann á

j)essum stað. Ver segjum: Islesidfliíg'ar! ifili

g'efiir, rói J)ið nii! — Ver segjum : koniíngur

vor hefir náðarsamliga veitt oss mikín velgjörníng,

liann hefir sýut oss |)að traust, að lofa oss sjálfum

á vorri eigin slóð að ráðgast uin málefni föður-

lands vors, og kynna ser vorar ineiníngar ; hann

hefir gefið ráðsanikomu |)essari nafnið "Alþíng",

sem ekki værí raunar mikils vevt , ef ver vissum

ekki að hann vill benila oss með því til að ná
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aptur * líkri siö^ii í sögu vorrar aldar eiasog for-

fecíur vorir höftfii á enum bezíu tímum ens forna

all>!ngis; ver vitum að konúngur hefir sagt: J)aCÍ

cr synd að þetta hið gamla, merkiliga land, frels-

isins og vísindanna heimkynni , skuli nil þokast

myrkrunum nær og nær; Jiací er synd, aðí hmd

])a(T, sem áður var sögunnar eigið land

,

í^kuli nú sjálft ekki lengur neina sögu hafíí , aíí

J)a(y skuli vera álíkt og klakajarðhús, í hverju

frægíT sjíílfs J>ess og Norðuilanda geymist óskert

og óskenuiid, meíían J)atf dettur sjálft ulan af

fiægííinni, af Jiví íbúar þess hafa niðurnýdt J>að.

J)etía og mart íleira vitum ver konúngí heíir

boriö fyrir hugskotssjóair, og |>að heíir honinu

gengið til að setja al]>mg á ný; J>ví finnst oss

og varla mega minna heimta af þííim, sem gjöfina

hafa i>egið, og J)að {^vílíka gjöf, enn að J>eir

færi ser hana í nyt með öllu leyíiligu nuíti.
9

A mart vildum ver minnast: — á kosaíagar-

háttu; ekki ena ytri — ]>eir eru ákvarðaðir —
hehhir ena innri; ver vildum minaast j[>ess, hverníg

J)eim nianni œtti helzt að vera háttað sem vera

œtti talsmaður ættjarðar sinnar ; "ver vildum",

einsog enu enski mælskumaður, Brougham lávarð-

ur, segir á einum stað, "helzt velja oss einarðaii

maim, frjálslyadan, fjörugan og úngan, — ekki

af J>ví œskumaðurimi se hins aldraða jafaíagi, J)ví

haan vantar jafaan reynslu haas og hyggai , al-

vörugefai haas og festu , heldur vegaa J)ess, að

frá æskuaai er ens nýja von"; framtíðin er

1
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eign liiiina lingii; og loksins lagar æskuniað^urinn,

einsog Piít (einnig mælskumad^ur enskur) sagði,

|)ann brest, að vera ekki nógu gamall, með aiclriu-

um ;
^arámóti á öldungurinn ekki eins hægt með

að nema helmíng burt af áratölu sinni. ]^ess

vildum ver eun geta, er oss í>ykir miklu varða, á

hvern hátt helzt sk;yldi bera mál fram, og margs

íleíra, en oss vantar bæði rúm og tíma, Jiað tvennt,

án hvers ekkert verður einusinni hugsað, og ^jess-

vegna kveðjum ver her landa vora, biðjum þá vel

að virða, lesa fljótt en dæma seint, og fjrir alla

muni ekki misskilja oss ; — misskilningar koma

mestu iUu af stað í heiminum, og misskilji J)er

ekki oss og lilgáng vorn, {)á erum ver sannfærðir

um að ver verðum allir á eitt sáttir.

I
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A T H U G A S E M D I

B

UM RÁBGJAFAR51NG Á ÍSLANDI, MEÐ TILLITl

TIL 5ESS, ER RÆDT HEFIR VERIÐ UM 5AÐ MAL
Á FULLTRÚA5ÍNGI í HRÓARSKELDU.

er emLættismannancfncIin í Reykjavík haföi boriö fiam

uppástúni;ur sínar og kveöi?) upp álit sitt um, hversu hent.

ugast mætti skipa rá?)g^jafar[)íngi ser á Islandi, átta cg

a5 vísu von á, aö þá cr búið va;ii ah hirta störf hennar og

leggja f)au undir ahncnníngs dóm, mundi þau eiga ai^ sæta

hörðu prófi, og mætti vera að mörgu yröi fundið og það

jafnvel meö ymsum hætti, bæöi á Hróarskelduþíngi og af

|)eim, er kynni f)ykiast hafa tilefni til aö láta í IJósi álit sitt

uni málið á prenti. Eg haföa og von um, aö próf, |)að,

or njeð þessum hætti lá fyrir störfuni nefndarinnar, mundi

hjálpa til að bæta |)aö, er nefndin haftVi a^gjört og eíla

f)ingið, f)að er stofna skyldi, og byggja af þvi frumcfni,

er nefndin higði til, og fyrir f)ær sakir beiö eg með fagn-

aði, að dæmt yrði um uppástúngur nefndarinnar, enn f)ótt

hardt yrði i fyrið. Jar á mót álta eg eigi von á, að

mcnn, er með öllu eru lausir við að f)ekkja nokkuö til

hlýtar til á Islandi, mundi stínga upp á svo "stóikostligum"

breytíngum á frumvarpi f)ví, er samib var af mönnum, cr

vel f)ekktu til í hvivetna, og ihuguðu málið eð ;ýtrasta í

aíla staði, að ef farið yrði eplir uppástúngum f)cssum, f)á»

1



luá svo að oih'i kveða , scm aöalaíriði iVumvarpsins sé

ónýtt. "Því síður átta eg von á, að hugsunarsamir Islend-

íngar, er vel voru kunnugir ásigkomulagi og högum fóstur-

jarðar sinnav, niundi fallast á slíkar uppástúngur; en allra

síst átta cg von ú, að landar mínir, |)cim cr sá vegur var

veittur, að mæta af háífu fósturjaröar sinnar í þíngstofu

í Hróarskeldu, skyldi stínga upp á slikum hrej^língum á

frumvarpinu og' nefna endurhætur, er cigi aö eins mundi

í raun og veru stcypa [)eirri undirstööu, er nokkurr hluti

af frumvarpinu er á hygöur, sá er mjög er áríöandi, —
en f)a8 eru kosníngarlögin, — og vilja þó aö öÖru leiti

halda undirlagi þeirra — heldur mundi og af sér Iciöa ena

mestu ósamkvæmni og óhægindl. Og þó er allt þaÖ, er

eg þannig átta cigi von á, komíÖ fram. Kristenscn, cinn

af fniltrúunum í Hróarskeldu, og málafærslumaöur viÖ lands-

yfirdóminn, hcíir álitiö, cnn |)ótt hann hvorki f)ekki eöa

gcti þekkt vel ne mikiö til ásigkomnlags Islands , aÖ sér

hæri aö stítiga upp á mörgum og mikilvæguin hreyh'ngum

á frumvarpi til lagahoös um ski))un a1[)ingis, |)ví er cn

íslenzka ncfnd haföi samiö, og stjórnin aÖ [)vi leiti sam-

{)ykkzt, og mcöal ílnnars er sú cin uppásíúnga hans, er

meö öllu steypir ()eirri skipun, er á er gjör í frumvarpinu

um tölu fuUtrúanna, og sam|)ykkt er í einu hljóöi eptir

ena ýtrustu ihugun af mönnum, er vel |)ckkja til, og undir

f)cssum uppástúngum {)ykir fulltrúa {)eim, er nú var ncfnd-

ur, svo mikiö komið, aö hann álítur, aö ef eigi verl^ur á

{)ær fallizt, þá muní al[)ing veröa að alls engum notum,

og eigi einusinni vcrt aÖ stofna {)aÖ. 5í»r á mót hefir

hann farið {)eim oröum um u|)pástúngu ennar íslcnzku

nefndar um kosníngar fulltrúanna , er honum þykja ot
r

ííjir, aö í {)ví efni hafi til skaöa fyrir sannar ()arfir Islands

veriö farið um of eptir {lingskipun Dana , og {)ó veröur

fullfrúatala á íslandi cptir ujipástúngu nefndarinnar fjórum

sinnum meiri, enn hún cr nú i Danmörku. Islendingar

{)eir, er húa í Kaupmannahöfn, hafa eigi aÖ eins fallizt á
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uppástúngur Kristcnsons, og íiafið ()air upp úr skýjunum

Uicð vegsaniliguni oröum , jafnframt og þeir fóru svo

orÖum um atgjöröir ennar íslenzku nefndar, sem aptra?íi

J)œr, aö J)íngi?>, er ætlab var íslandi, yrði skipai!) haganliga,

og traökaöi meö sjálfræöi og f)vermóðsku ætlun hátignár-

innar, konúngsins, f)á er IjtSsliga var ber gjor. Já hafa

og fulltrúar Islands, Grímur amtmaöur Jónsson og Finnur

etazráð Magnússon, eigi að eins fallizt að aðalefninu til

á brcytíngaratkvæöi Kristenscns , heldur og borið fram

uppástúngu til svo gagngjÖrörarbreytíngar á kosningarlÖgum

þeim; er en íslenzka nefnd hatÖi stúngíÖ upp á, aÖ svo

má aÖ orÖi kvcÖa, sem f)eim s5 meö öllu steypt; og

|)essi breytíng segja })eir að sé svo áríðandi og liggi svo

beint við til endurbótar á kosníngarlögunum, aÖ cnni ís-

lenzku nefnd er l)orið á brýn, aÖ henni hafi af aÖgæt^lu-

leysi sézt yfir hana.

Aö vísu hefir konúngsfullírúinn þegar í þingstofunni

rettlætt frumvarpið svo nógsamliga fyrir mótmælum þeim,

er hafin hafa veriÖ i nióti })ví, og sýnt meÖ svo gyldum

ástæðum , hversu rángar sé þær breytíngar-uppástúngur

við frumvarpiÖ, er bornar hafa verið upp, að óþarfi mætti

fiykja að hreifa meir við j)ví efni, og að vísu er og senni-

ligt, aÖ nú sé (>egar útkljáð um máliÖ eöa því svo nœr,

að atbugasemdir (^essar komi of seint, til að bafa nokkur

ábrif á álykt niálsins. En þar eð eg hefi átt mcstan ()átt

í samníngu frumvarps þess, er víE^a befir oröið lyrir böröum

dómi , svo og ()areÖ eg ()ykist geta leidt mönhum fyrir

sjónir utskíríngar nokkrar og atbugasemdir, þær er lijálpa

mcgi til, að lagður sé rcttur dóniur á málið , og mót-

mælindi þau, er fram hafa veriö færÖ, metin aö réttu, ()á

get eg eigi annað enn álitiö að mér beri aÖ láta í Ijósi

á ný álít n»itt um máliö, sakir þess, er rædt hefir veriö

um ()að á |)ínginu í Hróarskeldu. Til þessa finn eg mig

enn fremur kvaddan, bæði fyrir þá sök , að sjálfur eg

þóttist bafa tilefni <il, sköinmn eptir að uppástúnga ennar

1*



iíilenzku iieriular liafði vcrÍL) svná til sijóriianaðís f^css, er

víö átti, aö hevd fram uppástútigu uin gagngjörða brcj'túig

Á kosníngarlögum þeím, er nefndin hafði stúngið ujip á i

einu hljóÖi , svo og sakir |)ess , að fulltrúar Isleiidinga

fellust á breytíngar-uppástúngur Kristensens niálafærshi-

nianns, án |)ess að hafa áöur, J)á cr ()eir voru meö í ncfnd

þeirri, cr kve&a skyldi upp álit sitt um máliö, fyrifram

hreift nokkuö við sliku; {)ví af {)cssum sökunt niætii vcl

svo fara, aö {)cir, er fylgt hafa nieð alhygli mc5 ()ví, er

rædt hcíir vcriÖ um jietta niál, iniyndaöi scr, aö cnibæltis-

menn á Islandi væri cigi færir um aö ná vissu áliti, j)ví

er hyggt væri á Ijásri þekkíngu og slaÖfastri sannfæríngu,

um liokkurt mál. En eg aö mínu leiii vihli ójj^jarna stuöla

til, aö slikt álit, er og á alls enguni fijcti er i>yggi, næöi

aö koinast á eöa festa rætur.

. Nú, er eg hcfi {)etta niælt aÖ up|)hafsoröum , aítla eg

aÖ færa frani nokkrar athugascmdir um breytingaratkvæði

{)au, er y^jörð hafa vcrið víð frumvarpiÖ íil lagaboös um
skipun al[)íngis.

Uni hreytíngaratkvæði Krisfensens niálafærslunianns

við 2ra grein frumvarpsins , aÖ í alj)ingi se 42 mcnn

{)joÖkjurnir, í síað j)css að {)eir áitu að vera 20 epiir

fruinvarpinu, {)á er eg algjörliga sannfæröur um, aö ekki

ein rödd á Islandi, sú er að nokkru sé mcrk eða nictandi,

^mun verða uppástúngu |)essari nicðniælt; og eg gct eigi

að {)ví gjört, að mor {)ykir allkynligt , aö 19 atkvæöi

skuli hafa oröið með uppástúngu þcssari á {)ínginu í Hroars-

keldu, og enn mciri firnum gegnir, aö fullirúar Islendínga

skuli hafa fallizt á hana, {)ráit fyrir enar Ijósu ástæöur,

er konúngsfulltrúinn færöi fram i móti henni. Atriði ()aö,

hvc niargir menn skyldi vcra í al|)íngi, hcfir á sínum

tíma veriö íhugað eö ;ýirasta af enni íslen/ku nefnd, og

er rædt var nákvæniliga njjög og ýtarliga á marga vegu,

hve leysa mætii vandaspurn þessa, þá urðu allir í cinu

hljóöi sáttir á {)aö, er fallizt er á í frumvarpinu, Um



|)essa gvcin var lyrst leiilt til iliiiguiiar , að cptir uppá-
r

stúngu ncfiularinnnr, [)á fcngi Island cptir tiltÖlu ílciri full-

trúa, enn ef til vill nokkurt land í heinii, og einkuni var
r -

J)ess gætt svo seiu á?»ur er á vikift, að á Islandi yrÖi

fjórum sinnum íleiri fulltruar eptir tiltölu, cnn í Panmiuku.

5í»r e5 nú |)ví næst var ráö fyrir f)ví aö gjöra, ah allur

|)orri þeirra al[)íngismanna , er liæM væri kjörnir af [)iói)-

ihni og scttir af hátignínni, konúnginum, yrM enir duglig-

ustu og skynsumustu af landsbúum, [)á er cigi [)ess að

vænta , cplir [)ví sem liér stendur á, al^ al[)íngi aukast

mundi til nokkurra niuna vitsmunir og dngnai^ur, enn |>óft

al[)íngismönnum væri IjÖlgah töluvcrdt. ^ar á mót var

öllu frenuir aö óttast, aí^ ef al[)ingismönnnm yrÖi fjölgaft,

f)á mundi |)a?i, hversu seni færi, lcng;ja orðræöur á fuiiduni

og gjöra niálalcnging, áu þess ab Tuál yrM lil muna hctur

rædd eöa með gyldari rökum, enn [lótt [)að eigi í öíirum

grelnum trublaM [)ingstÖrf, er vankuiuiandi mönnuiu væri

um of cptir tiltölu veittur kostur á að vcríia alþíiigismcnn.

Enn var ein ástæða, sú er ein hljtti , og yfir allt tók, en

{)að var sú, að ef all^íngismcnn yröi töluverdt íleiri enn

ncfndin haföi stúngiö upp á , j)á yrði kostna^urinu of

mikill, og mundi {)jaka landshúum. Að útlendir mcnn,

{)eir er eigi [)ckkja ásigkomulag Islands eöa fjárliag Is-

lendínga, gjöra Iíti5 e5a ekki neitt úr {lessarí ástæ^u, er

hún varnar {icim aí) koma einhverju fram, {)ví cr {)eim

leikur Ijúfitr hugur á, fer að vísu eigi Ijarri lagi; svo er

og skiljanligt, enir islcn/ku bókiiámsmenn i Kaupmanna-

höfii, er meö æskufjöri hafa bgt allan hug á, að einir

og aÖrir hlutir, {)eir cr almennt eru hafðar miklar mætiir

á, komist á á fósfurjört u [)eirra, án {)ess að þcir híifi

nægiligan undirhúning til afi dænia um, hve slíkir hluíir

eígi vi?) , hafi Hkan skoðunarniáta ; cn cf enir islenzku

nefndarmenn, cr náliga allir cru hnignir á efra aldnr, og

hafa lengi gcgnt emhæltum með atorku uieöal al|)ýöu á

Islandi, og [)ckkja fyrir {)á sök vel á ásigkonuilag licnnar
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og hagi, hcföi annaöhvovt eigi gætt ástæíu þcssarar e^a

gjíirt of lítið úr henni, {)íí hcfí^i {)eir meö sanni á ótil-

bæriligan hátt vanrækt enar helgustii skyldur og brug^izt

trausti {)ví, er stjórnin hafði á {)eini. Ef a][)íngismunnum

yr^i fjölgaií) eins og Kristensen niálafærslumaíbur hefir

síúngið upp á, yrM kostnaðaraukinn hvorki aö eins 2000

dala, svo sem Kristcnsen málafærslumaður, ásamt fleirum,

hefir ætluð, né heldur að eins 3000 dída, svo sem Grímur

amtmaður Jónsson hcfir gjurt ráð fyrir, heldur þar á mót

hér um bil 4000 dala, eða að niinnsta kosti 3G00 dala.

Vera [)íngmanna á {)íngsta5num, að mínnsta kosti í 31 dag,

mundi kosta í tæripeníngum 2046 d.

Tii feröa {língmanna fram og aptur vcrður eigi g.iört

rá5 fyrir skemmri tíma enn 12 dögum ^ptir

nieðaltali , og tæripcntngar um þcnna tínia

mundi veröa 792 -

I ferðakostnað verður eigi lagt minna í eptir

meðaltali enn 30 dalir á mann, cða i allt , . 792 -

Samtals 3030 d.

Rcikttíngur þessi, er fremur er of lágur enn of hár,

er enganveginn settur af handa hófi , eq hann cr hygður

á áreiðanlegum reikningum yfir, hvaÖ ferðafc og tæripca-

íngar ncfndarmannanna í Rcykjavík bafa kostað landið

,

og er |)ess munar gætt, er leiðir af uppástúngu {)cirri, er

'gjörb hefir vcriö um aö minka tæripcninga. 5að eitt ráð,

er til þótti takanda um fulltrúa fjöldann, auk {)ess , er

nefndin stakk upp á og tínt cr í fruravarpinu, var að láta

16 af enum stærruni kjörþíngum vclja hvcrt 2 fulltrúa, og

4enminnstu: Reykjavík, Vestmannaeyjar, Noröurþíngcyjar

og Strandasýslu, kjósa hvcrt einn , en talan 36, er {)á

varö upp á á {)jóö!ijörnum fulltrúum, {)ótti mjög svo ura

of stór, einkum að {)ví cr kostnaÖinn snerti. Ef ráöligt

hcfði þótt sakir annarra hluta að stínga upp á, aÖ full.

trúar væri svo margir, þá mundí og hafa {)ótt nauösyn á

aö stin^a upp á, aö tæripcníngar yröi setlir niöúr til 2gja
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Uala uni (taginn. En cngíiin dii-í?)i sig strnga upp á

slíkii, því eigi niáUi fyiir sjá, til livers nnindi leiÖa, ef

a]|)ingisnicnn væri eigi gjíiröir nokkurn veginn skaMausir

nieð daglaunuin, enn {)ótt eigi væri nieb öllu til fullnustu,

og {lótti eigi ólíkt , að eí svo vævi g^jört, ^á niundi að

f)ví bera, að niargir þíngmenn, slíkir, að {)ingið niætti eigi

sér að skaMausu án vera vitsniuna {)cirra og dugnaðar,

kæmi eigi á þíng. Sagt heíir veriö, að alþíngismenn ælíi

aft vera 48, f)ar eh svo voru margir í al[)íngi enu gauila,

og {)ar eö hohib kvað vera í allra hæstum úrskurr)i á

20sta d. maíni. 1840, aö skipan cns nýja alþíngis skyldi

vera svo samkvæm , scm unnt væri, skipun ens gamla

al[)íngis ; en hæöi er f)aö , að litlu skiptir um eina eða

aðra lölu, eins og Moltki greifi sagði í Hróarskcldu, cnda

eru rök [)au, er tekin eru af tölu al{}íngisnianna að fornu,

rammskökk og engu nýt
;

{)ví tala al{)ingismannanna , er

kjömir voru til ráðgjafm* á enum elztu timum, voru 90

en eigí 48 , og eptir að húið var að sanieina Island vi^

Noreg, þá voru lugréttumennirnir 84 en eigi 48. Raka-

lciðsla sú, er unðirstaða er ástæðu þcirrar, er nú heíi eg

í móti risið, er og vottur um fásýni {)á, er nokkrir landar

minir vilja reyna að kippa öUu aptur i það horf, er á var

fyrir alda öldum, og er vera má, ab þá hafi átt við, en

mundi qú {)ar á niót aptra Öllum sönnum og Öhlugum

framförum í þjóölífi voru. Nú er nokkrir hafa ætlað, aö

Tödd þjóöarinnar mundi mega sér meir hjá stjórninni, ef

fulltrúum væri fjölgað, þá cr sú ætlan að vísu eigi annað,

«nn all undarligur misskilningur. 5á er {)aö rcynist, að

óskir þœr eða ráð, cr hornar eru fram af alþíngismönnum,

sem lögligum erindsrekum þjóðarinnar, eru á góðum rökum

hygðar, og haganlig=jr til að ehla heill þjóðarinnar, mun

stjórnin, enn þótt eigi sé ílciri {)jóÖkjÖrnir mcnn í þinginu

enn til er tekið í frumvarpinu, eigi láta þær scm vind um

eyrun þjóta , heldur {)vcrt á mót fara gjarna eptir þcim

og gæta þeírra sem hcr. En þar á mót mun eigi vitur
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stjórn og rííttlát álíta samkvæmt skyldum síiium aí> geij;na

óskum all)írigis, eöa fara að ráðum j)ess, enn jiótt í J^ví

væri hálfu lleíri , ef sii yrbi reynd á,, ab óskiv ^ær, er

fvam vævi bornar, eöa ráö |)au, er á væri lög\^, væví

annaö tveggja eigi vel ihuguð , e^a eigi samkvæm heill

|)jóðarinnar. Aö eg fari eigi mörgum orÖum hér um
, \)á

mun verða komiö undir ástæöuni {)oim , er frani veröa

færöar, og eigi tulu alþíngismanna , aft hve raiklu Iciti

j)íngið nær aö mega sér niikii) hjá stjórninni e?)a eigi,

Aft lyktum verð eg, fyrr enn eg skilst viö {)essa grein,

enn að geta þess , að mcð engu nióti tjáir aÖ fallast á

uppáslungu Kristensens raálafærslumanns , er hann vill

svipta Reykjavík og Vestmannaeyjar retti })eim , er þeim

l)er eptir frumvarpinu , til að kjósa einn fulltrúa hvorju,

og vil eg um {)á gvein skírskota til ástæÖna {)eirra , ev

konúngsfulltráinn og Finnur etazráð Magnússon hafa til-

fært í Hróarskeldu , og knýti eg {)ví einu við , að engi

J)eirra, er í voru nefndinni í Reykjavík, {^ekkti til hlýtar

til á Vestmannaeyjum , enn {)ótt {)eir vœri nákvæmliga

kunnugir hvervetna annarstaöar um land allt , og gctur

{)að að nokkru leiti sýnt og sannað , að nauðsyn er á,

að eyjar {)essar fái rétt til að velja einn mann í al|)íng.

Um kosníngarlög jjau, cr til eru tekin i frumvarpinu

og Reykjavikurnefndin hefir stúngiðuppá, {)á hcfir nefndin

sjálf vii^uvkennt, að mavgt, ev miklu skipti, vœri að lögum

jiessum , og eiukum hefi eg reynt að koma til leiðav, að

mál þetta yrÖi ýtarligav rædt, {)ar er eg, eptir að störfum

nefndarinnar var lokiÖ , senda til cns danska konúngs-

kanscllíis frumvarp um kosníngarlög , er hrcytt voru, og

'betur áttu við Island aö minni hyggju. [því var {)ess að

Tænta, aÖ svo tækist vel til, að á {)ínginu í Hróarskeldu

yröi stúngið upp á breytíngum á kosníngarlögum {)eim,

er cn íslcnzka nefnd haföi stúngiö upp á. Von j)essi

hefir og eigi heldur brugÖizt, j)vi cnir íslenzku fuHtrúar,

Grímur amtmaður Jónsson og Finnur etazráö Magnússon,
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liafa, er þch' voru í nefiid I^cirri, cr faliö var á hendur

sciiija álltsskjal iim niáli^, lagt fyrir jiíngheiminn at-

kvæöi minna hlufa nefnilaiinnar , ]j)aö cr |)ess efnis var,

ah 7(]u grein frumvarpsins yr?)i breytt {)ann veg, aö

kosníngarréttur og kjörgcngi , er eptir frumvarpinu háru

að eins jarðeígenclum og æfifestuhændum á konúngsetgnnm

og veÍtingajÖr?)uni , |)eini er aiS lögum skal til áhii^ar leigja,

skyldi og ná til allra leiguliða, {)eirra er hafa 20 hundraða

jör& œfilángt eba aö áratali , svo og til cuibættismanna,

er húa sjállir á enihættisjöröuni,^er {)cim hafa veittar veri>,

og svo eru dýrt metnar , sem nú var greint ; en von sú,

að uppástúnga þessi til hreytíngar á kosnírigarlugum frum-

varpsins mundi kippa ágiillum {leim, cr lofta viö frunivarpið,

í nrjinn, hefir að mínu viti hrugðizt með öllu.

Uppástúnga minna hluta ncfndarintiar, sú er áður er

um getið, hefir reyndar þaö niark og mið, að rýmka hæði

kosningarrctt og kjörgengi. Svo er og bert af orðum

Gríms amtmanns Jónssonar, framsíigumannsins, og annarra,

að hæði {)cir menn, er báru fram up[)ástúnguna, og íleiri

af {)eim, er urðu henni meðmæltir, hafa ætlað, að hún að

eins miðaði til aÖ rýmka aðalskildaga {)ann fyrir kosníngar-

rétti og kjörgengi , er fallizt hefir verið á í frumvarpinu,

en eigi til að ónýta hann; en eptir útskíríngu {)eirri , er

Gríinur amtniaíur Jónsson hefir gcfið um uppástúngu

{lessa *), aö "er cigandi býr sjálfur á jörðinni
,

{lá hefir

hann kosníngarrétt {lann , er henni fylgir; en er annarr

niaður hefir jörðina til ábúðar , fær hann kosníngarréttindi

öll og eigandi verður af {leiin*', {)á er bcrt, að uppástiinga

fiessi rýmkar eígi aðalskildaga {lann fyrir kosningarrétti

og kjörgengi , er settur er á í frumvarpinu samkvæmt

kosníngarlögum Dana, en ónýtir hann og steypir honum,

{)ar eð hún sviptir eignnda rjettindum {)essuni og veitir

f)au ábilanda, fiví {)ótt eiganda sé leyft eptir uppástúiigunni

*) Sjá Fróttir frá fuIUniaþíngi í Hrdai-iíkciau 1812, Ms. 213.
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al^ nota kosningaiTett jaiðarinnar , er hann hýv sjalfur á

lienni, |)á er þó au^sætt af jírærtinum í allri uppástúrigunni,

aö ábúöaiTÓttur en eigi eignarrettur heimilar eiganda {)etta,

Breytíng sú, er uppástúngan niundi leii^a til á undirsfö/^u

|)eirri, er kosníngarlög frunivarpsins eru á hyg?>, er og

niiklu yfirgrípsmeiri , enn ráÖa ,er aft uppástúngumcnnirnir

hafi ætlað, f)ví aÖ Öftrum kosti niundu j)eir eigi hafa látÍLí

vera afi benda j>íngmönnum á,' aö af uppásdingunni Iciddi,

að annaÖtveggja yr?»i aö ónýta meh öilu margt [)aö , er

á er kveðiö í frumvarpinu, eða breyta f)ví mjög. Svo

yrði til að mynda aö engu sú ákvöröun, aö leggja niætti

saman fleiri fastcignir í sama kjör{)íngi , og byggja Jiar

á kosníngarrett og kjörgengi, jafnt og sú ákvörÖun^ aö

sá, er á jaröir í ymsum kjör[)írigum getur notaft kjörréttíridin

í hverju kjörþíriginu scm hann vill; og niætli ílciru lier

viö bæta,

Jafnvel þo eg geti eigi annaÖ enn álitiö, aö en mikilvæga

hreytíng á undirslööugivinum [leim, er kosníngarlög frum-

varpsins eru á bygö, sú er eg hefi f)egar sýnt, og leiöa

mundi af uppástúngu {)cirri, er nú hefír veriö um rædt,

ef á hana yröi fallizt, sc i öllu tilliti fráleit og iila tilfallin,

má J)ó
vera aö verkanir {lœr, er uppástúnga {)essi hlyti að

hafa, ef hún fcngi framgáng, meÖ tilliti til ásigkomulags

kosníngarmanna {)cirra , er kjörnir yröi eptir henni ^ og

{)íngmanna {)eirra, cr kosníngarmenn l>cssir skyldi velja,

yröi en allra /sjárveröustu eptirköst hennar, ^ví uppá-

stúngan mundi svipta bæÖi kosníngar{)fngÍn og fulltrúa{)(ng

\mb, er þau kysi, — en andligt magn og dugnaÖur fulltrúa-

þíngs {)essa mundi bczt sýna, hve kosníngarmenn væri

að sér gjörvir — mÖrgum enum dugligustu munnum, {)eirra

er að mundi veröa notiö, ef fariö væri eptlr kosníngarlögum

frumvarpsins, {)ví öllum, er til {)ckkja, er kunnugt, aÖ

ckki aö cins niargir menn andligrar stétfar, heldur og

margir í vcraldligri stclt, {leir er eiga löluverdt i jörÖum

og lcigja þær öÖrum, bua sjálfir ýmist á embættisjöröuni,
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og ýniíst á jörðum, er |)eir hnfa leigt af öörunij og nnnaQ

livort cru ómetnar eöa undlr 20 huntlrafta ilýrleik, en það

er minnst tekiö til í uppástúngunni um fastcign, |)á er veita

skal leiguli?»um eða áhúendum á enibættisjörí^um kosníngar-

rétt og kjurgengl. Allir jaröeigendur {)essir, og eiga sumir

j)eirra {)ó harMa mikiö í fasteign, mundu eptir uppástúngunni

missa bœÖi kosningarrétt og kjörgengi, og optastnær án

þess aö landsetar |)eirra gæti oröiö réttinda þessara að-

njótandi. Eg vil útskíra þetta nokkuö gjörr meö fám

dæmum. Eg þekki enibættismann nokkurn andligrar stéttar,

og er aö ööru leiti dugnaftarmaöur mikill og vel viti borinn^

hann á 8 jaröir og eru alíar samt nærfeldt hundrað hundraöa

aö dýrleika. Prestssetriö, er embættisnkaÖur {)essi býr á,

er eigi metiö hærra eun tll 12 hundraöa
, og fyrir {)ví

mundi hann hvorki ná aö hafa kosníngarrétt né kjörgengi,

\ió haim noti emhættisjörb þessa, eÖa búi á lienni; og

þar cö engin af jöröum hans, [leirra er áöur er getið, er

metin hærra enn til 12 hundraöa, sökum {)ess aö fasteign

er svo lágt metin vi^asthvar i bygÖarlagi því, er {)ær eru

í, {)á mundi enginn af landsetum hans ná kosningarréttindum

eptir uppáí?túngunni. Margir enir merkustu jaröeigendur

hér i sýslu, bæöi andligrar stéttar og veraldligrar, mundu

á sama hátt eptir uppástúngunni sviptast kosníngarréttl

og kjörgengi, J)ar cö {)eir búa ýmist á embœttisjöröum

,

og ýmist á eignarjöröum einstakra manna, {)eim er minni

eru enn svo, aö áhúöarréttur á {)eim veiti kosníngarréttindi,

{)ar eö f)ær eru eigi 20 hundruö aö dýrleika. Og meöal

{)essara manna er cinn, sá er á yfir 20 jaröjr, og eru

meir enn 4 hundruð hundraöa að dýrleika; hann heOr alla tíð

búið á hjáleigu, er annarr maður á, og er í mesta lagi

.5 hnndruö að dýrlcika. Jessi maöur hefir um lángan

aldur stýrt hreppstjórnaremhætti með miklum dugnaði í

einum enum stærsta hrepp á öllu Suðurlandi, og er einn

enn víðlesnasti og sinnugasti almúgamaöur, er eg {jekki.

Eg veit afar mörg dæmi líkrar tegundar, cn þótt eigi sé
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svo fi'ábær scm cr nu voru talin, og svo nnin og

líverr sá, er til {)ckkir, getfi til fært niikinn Ijölda á[)ekkra

dæma. En hve míklu leiti kosníngMrnienn og kjörgengir

mundu a5 eins mei) lllliti til Ijuft^ritölunnar niissa e'^a

vinna við frumvarpi'S , efta með öftruni ori^um : a7) hve

míklu leiti taía fasteigriarnianna [)eirra, er epíír uppá-

stúiiguiini muiitUi niissa hætV! kosníngarvett og kjörgengi,

mundi ver^a meiri enn t;i!a ábúenda eða leigniir'a, er aptur

mundu fá réttiiidi [lessi, e^a eigi
,

\}íih vo^a eg eigi mcr»

vissu a?» ákveða, enn |)óít eg fyrir mitt leiti sé viss um,

áb tala enna fyrr nefndu mundi verða meirí; j)ví á öllu

Austurlandi, — en jarí^ih- eru [)ar metnar nijög lágt — er

varla nokkurr einn Iciguliíti, sá er hafi 20 Iiundra^a jör^

til áhúöar, og á VesturlnndÍ mundi og tala slíkra lcigiiliria

ver?ia har(!)la Híil; cn á Nor^urlandi og suftur, og [)ar eru

jarftir aÖ jafNaÖi metiiar hærra, hýr sjaldíin einn leiguliöi

á enum stærrum liyggíngarjíírÖum, þeim er 20 hundrui^

eru aí) dýrleika og mcir, en [)eim er [)ar á mót alloptast

skipt á millum íleiri ábúenda. Mjög mikiö gjöru* og um
til aÖ mínka tölu kosningarmrinna og kjörgengra, að kjör-

kostur er hærri fyrir ábúanda enn eiganda; [)ví ef kjör-

kosturinn hefÖi verið jafn fyrir hvorutveggja flokkínn, [)á

mundi margu'" jarðeígandi , er eptir frumvar|)iriu misti

kosningarrcttar síns , enn [)ótt hann væri jaröeigandi, ná

að varðveita þenna rélt með áhúð á annars mapns jörö,

í staö [>ess aö hann nú, cnn [)ótt hann hafi slíka úhúö,

hlýím og að missa ()essa réttar, [)ar eð kjörkosturinn er

hærri. En hversu sem háttað cr um [)ær aíleÍÖíngar, er

uppástúngan mundi liafa í [)essu efni, [)á er með öllu

óyggjanda, aö J)areð mikiU hluti enna merkustu og skyn-

sömustu jarðeigcnda mundi sviptast bæöi kosníngarrélti

og kjÖrgengi við frumvarpið, [)á mundi bæði kosnínga|)íngin

og fulltrúa[)úigið missa viö [)að miklu meiri vitsmnna og

sanns dugnaðar, cnn [)au mundu hljúta með leiguUðum [»eim,

er aptur mundu fá kosníngarrcít og kjÖrgongi.
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Ef Iiæta skyltli uii úr ágölluni {)eini, er nú liefir verið

hendt á, og annniörkum íí kusningarlögum {)essum, með

{)ví ákveíta, ab jar^eigandi skuli hafa kosningarrett og

kjörgengi fyrir |)á íasteign, er eigi veitir lciguli(^a rótiindi

}iessi, en jiaö er sú fasteign, cr nietin cr til 10 hundraða

cða mcir, en er undir 20 Imndruðum; og er {)ó eigi i

minnsta máta bcTtdt til {)css í uppáslúngunni , og frum-

kvöölar hcnnar hafa cigi ' hcldur ætla/t lil {)ess ; {)að

er og nieö öllu gagnslædt úlykíiíngu {)i'irri, er Grinnir

anitntac)ur Jónsson gaf um nppásfúnguna, og áciur er til

grcint: — {)á cr au&sætt, aö.kosníngarréltur jari^eigandans,

enn {lútt hann, cnn sem komið er, sanikvæmt öllum ákvörð-

ununi {)cim, er uppástúngan styöst á, ætti aö sitja í fyrir-

rnmi, mundi við {)að komast á haröla valtan fot og lúta

i lægra hald, og verða mcð öllu kominn undir, hvort svo

vill til, a5 leiguliðinn er svo að ser gjÖrr og hcfir {)að í aðra

hönd að hann nicgi hafa kosníngarrett og kjörgengi, cða eigi.

Svo mundi t. a. ní. sá jarðeigandi, er citt ár helir kosníngar-

rettindi fyrir 20 hundraða jörð, sakir {)css að sá, er á jörðinni

situr, cr að eins 24 ára gamall, missa rettinda {>essara næsta

ár, {)á er lciguliöinn heföi náð 25 ára aldrinum. Svo mundi

og sá, cr á 20 hundraða jörð, og cigi má eitt árið nota

kosningarrett {)ann, er hcnni fylgir, fyrir {)á sök, að sá

rcttur hefir ílutzí til áhúanda, næsta ár fá aptur rett jienna,

{)ar eð leiguIitM hafði með leyíi cíganda látíð nokkurn hiut af

jörðinni til sonar sins eða tcngdasonar, og árið {)ar á eptir

mundi hann apíur missa kosniiigarréttinn , er sonurinn eða

tcngdasonurinn hefÖi tekiö við allri jörðinni,

Slikar ákvarðanir getur löggjöf sú , er lætiir fastcign

vera aðalskildaga fyrir {lingrettindum , cigi á gjört , áa

|)ess aö afar margar vcröi misfellur á. Svo er og harðla

ísjárverdt, að láta rettindi manna í {rjóðfelagi, {)au cr

mcst er i varið , vera koniin iindir allskonar smátilviljun

;

og er í {)ví tilliti enn tvcnnt aðgætanda ; fyrst að aö visu

skortir á , að rctí sé á allt litið , cr Grímur amtmaður
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JóiissoiJ heíir eigi vilja?) játa koriúngsriillti-ijanuni í Hróars-

keldu, ab nauÖsyn væií á, festuskilniáli sá, er á skyUli

byggja kjörgengi, hlyti aö niinnsta kosti að vera saniinn

fyrir 6 ár, \t\\ kynligt væri, ef kjósa njætti ])ann nmnn í

al[)íng, er aÖ þvi mœtti vim (fánífa, aí^ hann liefði niist

kjörkosti sina laungu áður enn þíngtinú hans væri á enda,

j)ar eÖ hyggíngarhréf á Islandi cru optast saniin fyrir

1 ár, — og eigl 2, euis og Gvímur amtma-iur Jónsson

hefir sagt — og í annann stad her f)ess að gæta , a5

mikill hluti leiguliria, og opt einniidt f)eir enir dugligustu

og skilvisustu, ])vi á |)eiin hafa jar^drottnar hezt traust,

hafa enga hyggíngarskiliuála vitaÖa , og niundu fyrir |)á

sök eigi geta fengi?) kosníngarrétt, |)ví áhúðin ein muudí

[)ó aft vísu eigi vera nóg til aft hj^ggja á [)jór)l)íngaréttindi.

^á er eg nú j)ann veg hefi skírt frá, hve uppástungu

f)eirri , er nii hefir veriííi rædt um , er háttað, (íykjumst

eg mega ætla, að ])að sé að orsakalausu, er Grími amt-

manni Jónssyni hefir j)ótt sér hæfa , aö hrcg^a nefndinni

1 Reykjavik um gleymsku eða skort á léttu skynbragði

og eptirtekt , j}ar eð hún haföi eigi falUzt á uppástúngu

j)á , er hann bar fram meö Finni etazráði í\lagnussyni

;

og enn síður eru brígsl j)essi af rélfuni sökuin hafin, er

þess er gætf, að með berum orðum hefir verið rædt um að laga

kosníngarlögin á })ann hátt, e.r til er tekinn í uppástóng-

unni, og er j)ess getið í aíkvæðum nefiidarinnar á I3da d.

júlím. 1839 og 30sfa d. júlím. 1841 , en allir nefndar-

menn álilu, að ómuguHgt væri í alla staði að sklpa j)ví

máli svo, og væri J)að eigi í mál takanda.

En til j)ess J^að, er satt er og rétt, hvar scm hclzt

fram kemur, njóli jjeirrar viðurkenníngar, er j)ví ber, [)á

er eg fús að játa, að i uppástúngunni er i einu tiUiti bætt

um kosníngailög j)au, sem eru í fruiiivarpinu til lagaboðs

iim al[)íng, en [)að or i [)eirri grein, að kosniafjarvcttur

skal vera bundinn við hvei't kjörþínfj eptir uppásíúngunni,

f)vi eptir henni má aö eins uota kosníngarrétt þar , er
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kosníngarma^.ui' licfir al^setur sitt , í staö {)css aö i'i^tt

|)enna skal nota þar eptir frunivarpinu , cr fasteignin er,

án {)ess að gætt sé, hvar eigandi býr. Breyting þessi

á kosníngarlögum frunivarpsins cr niikil cndurbót og sönn,

og liefi eg eigí nógsaniliga tekiö fram, live liún er áríð-

andi , i uppástúngu minní til kansellíísíns
, {)círrí er all-

opt cr á vikiö í |)íngræLiunum, {)vi á Islandi er iiijög títt,

ah jarðir {)ær , er i eru eiiiliverri sýslu , eru cign utan-

sýslu-manna, og mundi {^að, eptir {)ví sem háttaö cr hér

á landi, gjöra mjög mikið um til aö færri kænú á kosníngar-

fundi enn ella , og deyfa huga manna á 'kosníngum , {)ar

eö slíkír kosníngarmcnn , er húa fyrir utan kjör[)íngín,

niundu cigi hiröa um , ab takast á hendur margar dag-

kiðir til að sækja á kosníngarfundi , og fyrir þá sök opt-

ast láta sig vanta ; en eadurhót {>cssi á kosningarlögunum,

er og fullkomliga cins vel má á koma meÖ kosníngar-

lögum J)eim, cr eg hcfi stúngÍLí upp á, yrði of dýrkeypt,

ef henni yr(M á koniið með ullum annmörkum j)cim og

misfellum, cr á eru uppástúngn minna hluta nefndarinnar,

e[)tir J)vi sem nú hefir veriÖ tínt og talið.

INú {)ykjumst cg mcð athugasemdum {)eim , er eg

hefi {)egar tilfærðar, vcitt hafa nægiligan stuðníng til að lagður

sé réttur dómur á atkvæði {)að , er njinni hluti ncfndar

{ícirrar, cr sett var í al{>íngismálinu, bar upp fyrir {)ing-

hein»inum í Hróarskcklu, og {)ó svo n»egi sýnast , scm

athugasemdir {)essar sé eigi með Öllu nauðsynligar , er

gætt vcr málaloka þcirra, er á ur^u i Hróarskcldu, {)á má

|)ó vcra, að {)ær sé eigi að öllu ó{)arfar, {)ar eð líkligt

er, að aðalílulníngsmaður atkvæðisins og bezti talsmaður

[íess verði í al[)fngf , og mun hann {)á að Ifkindum halda

atkvæði {ícssu fastliga fram , og verja {»að mcð abli. En

nú œlla eg að dirfa mig, að bæta nokkrum athugasemdum

við um frumvarp {)að, er áður er um getið , og eg senda

til ens danska konúngsk;insellíis
,

og stakk {)ar upp á

hrcytíngum á kosníngarlöguni {)eim , er nefndin í Reykja-
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vík liafí^i stúngið uppá. Aö f^ví leiti , aö frunivarp niitt

er hygt á tvöfölílum kosníngum,
f)á

þarf eg eigi lángan

tíma eða niörg orð til a5 rettlæta |)a5. Kosníngarlög

{)essi hafa verið lögtekin i mörgum rikjum þjóriverskum,

og eptir {)eim cr favi?) í f)vi lanili, er allva landa ov líkast

lölanííi, en {)að er Noregur, og heíir |)j(>>in verift ánæg?»

nieö [>au, ab {)vi er oss er kunnugt, og eigi hefir l)orir) á,

a'^ I>örf hafi |>ótt að {)eim væri breytt, efta nokkur hati

leitazt við {)að. Og niá {)á með góöum rökuni segja, að

{lau sé til hlýtar reynd "). ftJargir ágætir rithöfundar i

Danmörku hafa afdráttarlaust mælt með kosníiiirarlöirum

{)cssuni sakir kosta |)eiiTa í öUuni aðalatridum , t. a. ni.

niaður sá , er í "Tidsskrift for Literatur og Kritik" hefir

ritað álit sUt um rit "Munch-Uædcrs" um stjórnavlögun

Norðinarina, oglMonraö nieistari í hans "Flyvende politiske

lilade", {)av er hann vitav um {)jóí)stjórnar uppástúngu

Tuteins. Engan mun undra, {)<> mér {)yki niikið iil hans

konia , ritliöfundarins , er eg gat fyrr uni , og reyndar

nieir, enn til nokkurs annars rithöfundar með Dönum; og

er ]\lonrað kemst svo að orðum , að í "hræð^Iukcri tvö-

faldra kosnínga a^groinist cnir hetri partar |'cirra, er mæta

skulu af hálfu {yó^arinnar, frá [)eini pörtuni , er óæðri

cru og óhreinir, og aö hreifíngarahl {laö, cr á að koma

fulltrúum |)jóöarinnar í fell/ngarnar og gjöiir {)aö, ónýtist

eígl fins við tvöfaldar kosníngar, og við of niikla tak-

niörkun á kosníngarrctlinuni , heldur koniist í rétt horr\

þá mælir {lann nieö miklum sannindum og abhíkum. INú

er {)ess aö gæta , hve kosningarlög {)essi niundu eiga við

á Islandi. Margir {)eir menn , er hafa skírast yfirlit yfir

ásigkoniulag Islands, og hera hezt skynhragð á {)að, hafa

nieö heium orðuni látið í Ijósi við niig, aö {)eir áliti kosningar-

lög {)au, er eg hefi stúngið upp á, Islandi henlust. Nefni

cg til l)css Bardcnflelh kannncrhcrra , cr veriö hcfir stipt-

sbr. *íMuncIi-Bicder" Ws. 103—1.



17

' aiiitiua^iir á UlriiMli ou; eii>-i má IsUMidíngiiui úr iiiinní li^a,

og Bjariui aiatinann {)oisíeÍMSson, t<ec>í: og al' tní^uni

konúngsiulltrúans í Uroarskeldu, ai) rentukammer konúngs

liefir niæU nie5 kosníngavlögum {lessuni. Embættismcnn

allir og skynugir ainiúgamenn, Jieim er eg hcíi kynnt uppá-

stúngu mina , hafa látið i Ijósi , dib hiklaust ætti ab taka

kosiiíngarlög j^au, er eg hcfi stúngið up[) á, íVan) yíir {)au

kosníngarlög, er ncfndin í Ueykjavik hefir kver)iö upp meö.

Jafnvel nokkrir af {)eim , er í eru Reykjavíkurncfndinni,

og hafa skoftab frumvarp mitt mc^ forseta ncfn(larinnar>

])eim er nú er, Hoppa kammerherra og stiptamtmannl, hafa

og haft sama álit á |)ví , en þótt ])eir hati eigi reynt ab

koma fram sannfæringu sinni í móti áliti forseta. Aö {)ví

cr mér er kunungt^ ])á hcfir engínn berliga mælt i nióti,

ac^ vel æfti vi5 aö komit) væri á tvöföldum kosníngum á

islandi, ncma fulltrúar Islcndinga i llróarskcldu, og Hoppi

kammerhcrra í brcfi |)vi , er riíaö er Gta dag októbers

1841 , og scndi liaiin með {)vi uppáslúngu iiiína til ens

danska konúngsknnsclliis. Svo liafa og Islendíngarnir í

Kaupmannahöfn , 7 cns 3^ja tugar, verið mótmæltir tvö-

földum kosningum í breli ()eirra hinu alkunna til Kiisten-

scns málarærslumanns , en {}ótt {)eir hafi eigi tekif^ \nib

fram , en |)eir hafa mcð Ibcrum ortlium mælt með einföld-

um kosníngum, Fulltrúar Islendínga hafa engar ástæSur

tilfœrt íyrir [^ví, aö Jieir íáilast eigi á uppástúngu mína, og

hafa eigi einusinni reynt aö hrinda rökum {)eim, cr .eg heli

viljaö sýna meÖ, aö tvöiáldar kosníngar væri einka hcntugar

á Islandi. Fyrir {)ví get eg oigi gjört mikið úr áliti ()cirra

i {)essari grcin, en J^ótt eg aö ööru leiti vi^urkenni atgervi

{íeirra og afbragÖs dngnaö. Eg get eigi hcldur gjört harMa

mikiö úr áliti cnna 27 íslcndinga um (>etla mál, og ber

þrennt lil {)ess: fyrst {)aö, aö J^cir eru íleslir úngir menii

og órcyndir, og hafa nýlokiö fyrsta eöa ö'^'ru lærdómspróíi

viö háskólann, og hafa fyrir ])ær sakir eigi átt færi á, a?>

kynna sér vel eöa ýtarliga stjórnaih;igi Islands; í annanii

2
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stað f)á
liefir síÍ nf (leiiii, er íhvnú heSir um mál (^efla

nieÖ mestn viíi og sinniigleik, og zetti f)ví nh mvin ;ílif:

hans nieir enn liinna, jíHa^ í rití^jör^ noklíurrij er ^ircntuð

er í ' Kanpniannaliafnarpósfi'' ;Í 3lsía d. ;jgiístni. og Isfa

d. scplentliers í fyrra — og Isyrfti rcyndar aö ööru leltí

að lagfaMa hana i ynisu — iib fyiifaldar kosníngar værí

licntugar ;í Islanili; og í |>ri^ja lagi hafa f>eir stúnglð upp

;i, af) cinloliUnn kosnínguni, f)eini er f)eir niæla me^, sé

frani faní) me^ f)eini hæltí, cr vcrst gegndi, og varla m;ítti

finna ;innann verri, cn f)að er mcö f)eini hætti, Hb kosiÖ sé

á jafn niiírgnm sfö?)niu og hreppar cru í Iiverju kjíirl^íngí,

— og eru f>cir víöast hvar á inilli 8 og 14 — og jiareb

mciin yr^i f)á a?) láfa sér lynda viÖ ófullkoniinn atkvíc^afjölda

og atkvæ?)i mundu droifast íjarskaliga, f)á
niundu kosníngar

jafnan veröa koninar nndir ficim lilnfa, er ílcsfir kosníngar-

mcnn væii í, og á f)ann hátt niundi sá ma?)nr opt verða

kosinn i alþíng, er j%í\u lilutar af Öllum kosni'ngarmönnum

í kjör|)íngiiiti fícgði um , af) jícir oska^i eigi a5 luifa f)ann

ma nn fyrir fullfnía. Hoppi kaninicrlicrra hcfir cigi tekiö

fyrir sig í hrcfi f)ví, er áður er uni gefi?>, að hrekja vörn

mína fyrir tvöföldum kosníngum, en liefir a5 eins sagt í

fám orðum, ii?) "jafnan mæli nokku5 á niáti" tvöföldum

kosníngum ; en orð f)cssi sty5jast mesf nicgnis , ef eigi

eingaungu, á f)ví áliti : ai^ kosiiingarmenn hafi minni áhuga

á tvöföldnni kosnínguin enn cinfölduni. Eg veit reyndar,

að álit [)ctta er afi nokkru IcÍfi á gó?)nm rökum hyggt, og

fivi hcfir opt vcrift hroift af hcií^virrinm rifliöfundum ; og

í Danmörku hcfir einn trki?i j)a?i upp epfir annann, upp

frá fivi aft Ðavíð liáskólakennari og IFoÍAfehtn lieífinn

greifi ritubu um fuilirúaj)íngin í DanmÖvku ; eg skal og

varast aí^ hera á inóíi , aÖ rcft sé aí^ fara epfir f)ví í

Danmörku, f)ví f)ar jiekki cg lífif) til, og margt cr f)ar

mc?) Öllu fráhruiíMíl ásií»koniulaiíi Islands. En cr svo erO *J CJ

niælt fyrir áliíi jicssu , sem eigi |)að eítt afdráttarlaust ;iT)

rá^a á Islandi, c^a a^ minnsfa kosti aö ráöa rikast,. f)á
cr
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sannlígn cigi gæít margra atrií^a, |u*iira cr incsí cr undir

koniíi), og gæta l»er. Eg er sannfær^ur um, iib epíir cMi

og ásigkouíulagi Islauds, (^á muni t\ Öfaldar kosníngar,

cf f)cim veröur hagab svo, sem eg hefi stúngiö upp á,

vekja meir athygli manna ah öllu samtöldu
, og vcr^a

mönnum hug|)pkkari enn eínfalílar kosníngar. I sérhverj-

um hrcpp, er milli 30 og 40 hnendur eru í, eru oplast-

nær fáeinir auk prestanna, t. a. m. tveir, |)rír, fjórir bændur,

|)eir er bcra af öfíruni í sinnugleik, vitsmunum og mcntun.

Mcnn þcssir , er annaritveggja eru er»a liafa veriÖ lircpp-

stjórar, sáttagjörðarnícnn , meöhjálparar og»{)ví um líkt,

\ mundu vcröa teknir til kjörmanna af hinum kosníngar-

niönnuiinni, {iví {)eir hafa opíast fvaust ()eirra á sér, og

eru mikils viröir af þeim. Slrkir kjörmenn, er bæði eru

luenn mentaöir og hafa átt {)átt í sveitarstjórninni, og láta

scr '|)ví annt um alþjóMig málefni, er hinir a?irir kosníiig-

armcnn hiröa líft uni, mundu verr>a miklu bctur ánægiíir

nieb enar tvöföldu kosníngar, {)ar er atkvæÖi J)eÍrra nx'ga

sér næsta mikiÖ, enn nietí) enar cinföldu, {)ar er alkvæöi

{)eirra niundu svo aÖ segja vcröa aö cngu innan um at-

kvæ^amergð annarra kosníngarmanna , er eigi viía hvaö

J)eir vilja, og snnast cptir allskonar tilviljun; og má {)á

heita tih meö |)cssum hætti náist allur kjann pjóöfn'imufv

til aö taka {)átt i onum tvöföldu kosníiíguni. Hinir kosn-

íngarmcnnirnir niundu sumir hverjir heldur vilja eiga {>átt

í aö kjósa kjörincnn, cnn ciga »IIs engan hlut i kosning-

um, — {)ví svo aÖ eins tjáir aö rýmka kosníngarrctt svo

uijög, sem eg hefi slúngi<> upp á, aÖ kosníngar sc Ivöfaldar

— og í annann staö, {)á mundu {)eir hafa eins miklar mætur

á aö ciga rétt á aö kjósa nokkra kjörmenn i hrcpp sinum (opt-

ast milli 2gjíi og 6), ()á cr {)eir {)ekkja og hafa traust á,

cins og {)ó |)eir ætti aÖ kjósa cinn fnlltnía fyrir allt kjör{)i'ngiÖ,

og mundi j)aö optast vería sá maÖur, aö meslur {)orri kosii-

íngarmanna {)ekkti hann eígí sjálfur, og væri eigi færr uni

aÖ dæma , hve hæfur fulltriii hann væri. Ef tvöfaldar
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kosníngar kæmíst á og yrÖi líiga^nr eptir ásigkonnilagi Is-

lands, svo seni eg heíi stúngii!) upp á, j)á ninndii j>ær

skapa cinskonar líkamaheild nie?> liTi,
J)á er hævftist og

fær^ist jafnt áfrain, og mundi Íiverr sá, er atkvæðisrett

- ætti, sjá s6r markaðan Iiás, (lar er liann vœri seni liöur

i sniiðinni, á f)eini staö, er hann va!ri rétt settur eptir stöðu

sinni og vifsniunum; en einfaldar kosníngar, er IiygÖar eru

á fáræniliguni kosfuni, mundu þar á mót valda allskonar

sundurli?)un og lansúngu , án þess aÖ lifs yröi vart eÖ

innra, eÖa liniir líkamans næei aö tengjast eÖ yfra. fíoppi

kanimerlierra«heíir og varla fnllgjörla skiliö tilgáng íVum-

varps niíns , eplir {)ví sem honnm farast orö í breíi sinu

til kansellíisins
, Jtví er áÖur er nefnt; því hann segir, aö

aöaltilgángur J)ess se , aÖ komast bjá óhægindum , er á

verÖa i ynisa staöi eptir kosníngarlögum jicim, er ncfndin

i Reykjavík lieíir stúngiö npp á. En {)ótt |)aö nú aö

WkÍndum mæli eigi allliliö ineö uppáslúngu ininni , að

meö henni má koniast hjá óliægindnni |)cssuni
,

og inun

rcynslan fyrst sýna, hve niikil J)au innnu verÖa og hve

{)au mnnu trulila kosningar
, {)á er j)aö jió enganveginn

einkatilgángur frunivarps míns , eÖa einu.sinni enn liel/.fi

tilgángur {)ess. Aöalfilgángur IVuinvarps niíns er fyrst og

fremst , aÖ fá árciöanligri kosníngarnirnn og hefnr vifi

Lorna nie^ tvöföldum kosninguni, enn unnt er, ejitir Jiví

seni líáffaö er hér á landi jiegar eignir manna eru gjöiöar

aÖ kjörkosti , annaÖhvort mel!) })eini hœtti , er nefndin í

Reykjavík heíir slnngÍÖ upp á, eöa nieÖ ö^rum ha*tti, hverr

helzt seni er
;

og |)ví na'st vilda eg íinna haganligri kjör-

stofn og skynsanilígri enn |)ann, er nefnd J^essi lieíir hyggt

á kosníngarlög sín. Um eö fyrra atri'ii) : j)á vonar mig

aö eg hali nógsamiiga gjört grein fyrir or^um mínum í

frnmvarpi mínu, j)^í er á^ur er nefnt, og vísa eg til |:ess;

en uni j)á ena siöari grein vil eg enn hæta her yiiS nokkruni

stuliuni afhugasemdum : i frunivarpinu er tekiö frani, aö

ef fasteign cin væri gjörö at) skildaga fyrir kosníngarrefti



og kjurgengi, {)á niiindí að eíiui lcitiiiu luörguin ])eini, ei*

svo væri mannkogifuni búnir, að þeir ætti öftruni freniur

að liaía kosníngarrett og kjörgengi , verÖa liægt íVá r6tt-

indum |)es.suni
,

og liinsvegar j)á munilu niargir slikir

menn, aT) cigi vœri hæfir aT) j)eim bærist í hendur slík

afhragösrettindi meii |)jó^inni , verða hluttakandi i {)eim;

og |)ótli mér allvænt er eg sá , aÖ fulltriiuni Islendínga i

Hróarskcldu {)ótti lýsi'ng niin á ásigkomulagi Islands sönn

og nærfærin í fiessari grein, en {)ó hlýt eg og aö kvefta

up|), ar> j>eir hali alls engan rett átt á a5 skírskoía til

forniála frunuarps míns, {)ví {)a^, er {)ar er sagt, niundi

Öllu fremnr ná til uppástúngu sjiílfra j)eirra, enn til {)ess,

er {)eir ætla scr að herja niður. Náliga eins óskynsamligt

og óhaganligt væri, gjÖra laitsafjárfiund eina ab skildaga

fyrir kosníngarrétti og kjörgcngi, {iví margir enir dugligustu

og greindustu hændur, einkum j^eir, cr húa vi5 sjó, eiga

eigi einusinni, enn {)ótt {)eir, ef til vill , eigi töluverða

fasteign, 10 hundruö í tíundhæru lausafé — og læ'gri má
kjörkosturinn eigi vcra, ef kosníngar skulu vera einfaldar,

og ef kosníngar yrði tvöfaldar, {)á mætti kjörstofninn eigi

heldur vcra hærri cnn cg hefi stungiö u^^p á , {)ví ella

mundi of mörgum , {)cinji er hæíir vœri, veri^a hægt frá

kosningum. Tnindbœrir fjármnnir cr |)ví kjÖrstofn sá,

er einn er réttur og á við á landi hér , og fer réttau

nieöalveg ; en tiundhærir íjármunir er hæði fastcign og

lausafdy cr til ttundar kemur. Slíkur kjörstofn, er svo

er rýmkaÖur, nær til allra, er veita her kosningarrttt^ og

hægir engum frá, er hafur er. Hunn nær yfir allt, er

gjörir menn málsntctandi, cptir {)vi sem á stcndur á landi

hér, að {)ví leiíi sem unnt er aft tiltaka {)aÖ Ijósliga og

henda á {)a5 með sýniligum einkennum, og ef hann er

hafÖur, {íá má fara ()ann meíalveg, er eigi vcrður haldið

ef hyggja skal kosníngarrétt á fasteign einni eÖa lausa^

fjártiund. Svo luundi og slíkur kjörstofn , er svo er

árei^^anligur og yrirgripsmikill sem ()essi. gjöra allar uppá-
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stúijgiir ójííirfíir \\\éb öllu, |)ær er lúta a^, kosnínganettur

og kjörgengi se I»yggt á jafnvöltuni fotuni og skaiiinMÍnn

áhúð cr á aiinars inanns jörð.

f)ví Iciti 5 að uppástúnga mín er bygð á ótak-

markahii kjörgengi, hoíir liún efiaust ge^jast niörguni betur,

enn aft j)ví leili aö eg vilda konia tvÖföldum kosnínguni á

nieð henni. Hoppi kainniei herra , cr nú cr forscti ennar

í.slenzku nefndar , heíir t. a. m. cigi geta^ fuiK]ið neitt að

ÍVumvarpi niínu í jiessu tilUli j liareð hann Iiefir í breli

sínu til kanseilíisins, jivi er áöur er um getiö, ráMD ti! að

kjörgengi værí með öllu óbuntlin , og eigi væri ncitt fari?*

epfir fjárhag j)cirra manna, cr kjósa skyltli, cn kosníngar-

lÖg skyldi vera eínföld og hygð á fastcign. En bæM er

þaíí), að eg er sannfærviur um, að stjúrnin uuin aUlrei fallast

á slíka uppástúngu , er cptir sannfærmgu minni cr með

engu múti i mál takandi , ])vi j)á mundi vcrða úlseð um
öll {)au ráö, er til fiess lægi, a5 gjöra mætfi ser nokkurn-

veginn von um , aÖ kosníngar tækist vel , eptir sem til

hrigar á landí hcr , enda hlýt eg að játa , aö en jjótt eg

enn sc sannfæríiur um, ab hæftulaust mætli láta kjörgcngi

iiieð öllu lausa á Islandi , ef kosníngar væri g^jörðar tvö-

faldar, eins og eg hefi stúngið upp á, j^ykir mór [)6 ()essi

greín í frumvarpi niínu nokkuö ísjárverÖ, j)ví óbrig?iul sann-

færíng mín er, að á Islandi hæfi eigi, aÖ ev snertir skípun

kosníngarlaganna , að láta jiá hluli gánga úr höndnm sér,

er tryggja mega kosningar, og a5 einu Icitinu nokku?) er í

varí5, en á hinn búginn hnekkja elgi haffanliginn ko.sntnffum

vied takmörkumtm y er þeivi eru samfara, AÖ visu j)arf

eígi á Islandi ab óltast l)csskoiiar afvcgaleiðslu, er ílokkur

nokkurr í ööruni lönduni of mjög er hneigöur til, en her

eru f)ó yms fótíikeíli á sinn hátt, er veröa mæftí aö fallí

ölluni skynsamliguni og viturligum viftburðum til a5 bæfa

smásaman rcttarski|»un vora og fyrirkomulag á málcfnuni

I)jó&arínnar ,
rptir |>vi sem á við vora tinia, cf eigi tckst

að samcina allan |)ann dugnar), hyggindi og vitsmuni, er
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til er liei' á laiuli, hxhi i kjur|)íngunuin og ruIUrúa|)inginu.

Et' stjóininni þætti J)ví ísjíír\ertlt aft failcist á {)aan hluta

íVunivarjjs nu'nSj cr ræöír uni óliuudna kjíírgengi, |)á inundi

eg aö niínu It'iti vera liart^la fús á, a?) hieyta frumvarpi

iiiínu |)arinig, al^ líl kjurgeugi skyldi |)urla niiunsta kosíi

10 Iiuiidruí^ í tíundliæruni fjárnuuiunis og niætti jafnvel,

án j)ess aí^ niikil yrði óliægindi að, eöa óttast [lyrfíi , að

kjörgengi væri ni.irkaö óliæniiga lítiö svi(>, gjÖra cnii nieir

aö, og krefja '20 hundra^a tíuiidar íil kjörgengi, ef undirlag

kjörgenginnar væri rýnika^, eiiis og cg hefi stúngiíi upp

á, og hún hygg"^ á tmudbœrum [járiminum, hæöi fastvigii

og hiusafe, er til tíuiuhir keniur. Mætti inæta vel síinga

up])á slíkuni kjörgengis - skildaga án j)ess aÖ óhægiudi

yrf)i 'áb, ef kosiiíiigar væri gjörí^ar tvöfaldar, og kjörgengi

hundin við hvert anit (|)ví sú ákvöröun viröist á góÖuui

vökuni hygö) ; j)ví {)á {)yrftí kjórsfjórí að eins aÖ safiia

nöfnuni jííirra nianna, er kjörgengir eru, eÖa eiga svo

uiikiö , cr til kjörgengi {)arf, í tíundhæruiu Ijárnutnuni, úr

kjörskráni j)eim er saindar eru fyrir hvern hrepp, og seni

gjöia greiu fyrir tíuiidhærum íjármunum sérhvcrs kosn-

íngarmanns, og svo hda til aðalnafuaskrá er nær yfir allt

kjörj)íngi?). Nafnaskrá [)essi yrÖi eigi fjarska stór, og

{)yrfli aö rita 7 eöa 8 skrár aÖrar eptir henni, og senda

amíniarini og öÖrum kjörstjóruiu amtsins. Allt {)etta værl

hvorki nijög unisvifaniikift eöa nijög erfidt. Kosníngarlög

jiau, er eg hefi stúngiö upp á, yröi nieö {)essuni hætti að

einu leiíinu sr>Q triigyiHg ^ sern unnt er ,
{lareÖ kosníngap

yröi tvöfaldar, og á hinn hóginn yröi {)au ^oo einfóld^

sem kosiur er á, ef fariÖ er eplir kjörstofní {)eim er eg

hefi kveðiö upp ,
{>vi kjörskrám mœlti haga á h'kan hátt

og hagaö er tíundarskrám , er allt aö [lessu hafa veriö

tí^kaöar; {lyrfti þá engrar ókunnrar cöa flókiunar aöferöar

nieö, og er j^aö næsta mikils verdt á Islandi.

Wú er cigi ólikf, aö cinhverr kunni að spyrja, hví eg

liafi eigi í [innn liö , cr Reykjavikurncfndin haföi niáliö
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me5 hiindum , borið npp fnimvarp milt , |)aft er cg HÍ^ar

isrimdfi , uni iskÍpUM lv(»snífig;iilíiganna. IJer l»cr \)\ í aí^

lyktum a?) greina IVá , live á stóö Íyrir sjiílfuni mérj og

dirfi eg mig aö geía ()ess, a5 eg var lasínn nijÖg, \)á er

sela lU'índavinnai' hyrja^Í ávi^ 1841, og máiti {)ví eigi leggja

harilt iih mér. Enn ívrra hchníníí fundar-tímans varö eií

og ab hafa aft nokkru leiti til aÖ Ijúka vi^ störf mín, cr

hitu aö skoíun Jónshókar. j^á er og, a^ slíkur safnaður,

sem Keykjavíkursafnaðurinn var , cr hafi*>i náliga eins

mÖrg mál til meöforí^ar og vinnudagar voru margir , og

voru sum {jeirra , málanna , mikil uui sig og crftMig , cr

hetur lagai^ur til a?t ræfia um frumvörp , er f)egar hafa

veriö samín, enn til aö senija frumvörp af sjálfs dáöum,

cinkum önnur eins frumvörp , og frumvarp er um algjörð

kosníngarlög
, og er sannliga "eigi auögjört , aö hrisfa

slíkt frunivarp frani í snatri". Fyrir því hlaut eg, |)are?»

eg vilda og eiga j)átt í nieðferð aiuiarra mála, aÖ taka {)ann

kostinn , a5 fara svo nyög , sem unut var , eplir enum

dönsku kosníngarUlgum. Og er eg haföa hugsaí) um

frumvaq)ið til ákvarðana þeirra, er J)urfa þætti til að koma

enum dönsku kosníngarlöguni á á Islandi, og fæit J)aö í

letur, f)á skírðist fyrst glöggliga fyrir mér, að kosningarlög

jiessi mundi aldrei, hverníg sem reynt væri að laga J)au í
'

r

hendi , verða hcnt á Islaudi. Eg áleit jiví skyldu múia,

j)á er eg mælta eigi undan færast, svo lljótt sem fa;ri gafst

a^ henda á undirtag annarra kosníngarlaga , er hetur œtti

lið eðíi og ásigkoniulag Islands, og senda j)að íil sljórn-

arinnar. Og J^ó frumvarp mitt yröí nú á Jieruia hátt samið

8Vo seint , aÖ jiaÖ hlíiut aö koma frá heiuli eins nianns,

án j)ess aÖ aðrir ætti Jiátt í jiví, og (ló Jiað fengi cigi,

\)Á er |)að hirtist fyrst hér á landi, {)ann stuðníng, er j>að

hefði fengið cf hetur hef^i staöið á, |)á get eg allt að einu

huggað mig við nieðvitund mína, nh eg hefi í máli J)essu,

cr allra inála er mcst undir komin heill og hamíiigja ætt-
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kríngunístæ&uniini og veíkum niíctti víir uniit.

Breytmgiiralkvæfti Kristensens niálafærslnnianns , þaÖ

er lýtnr að 43ðju grein frunivarjisíns , 'og ineiri Íilníi

|)ingnianna i Hrúarskeldu hefir iallizt á, a?l eigl se ncinuni

leyft á al|)ingí aí^ niæla á aðra fúngu enn íslenzka , gct

eg nieð engu nióti saniþykkst, en |iar á niót lilýt eg enn

að vera á sania áliti og ájur, aö ákvöri^nn sii , er íil cr

iekin í giein j)essari í frumvarpinn, se bæÖi á góÖum rökuni

iiygí^ og vcl ráSÍn , en \ióii mælí Iiaíi verið í nióti hcniii

í Uróarskclílu, en ^)ví öllu hefir konúngsfulltrúinn nógsam-

liga svarað. Mcð frumvarpinu til greiiiarinnar heíir einkum

veriö haft íiUit til stöðu konúngsfulitrúans , |)ví gjört hclir

verið ráö fyrir, aö í {»að sæti mundi að Öllnni jafnaÖi verða

scltur danskur maður , sá er kunnugur væri grundvallar-

rcglum stjórnarinnar, þeini er fariÖ cr cptir {)á er Jög eru

samin, og mætti á J)ann hátt, jiar er hann vœri scttur á

æöra sjónsvæöi , veita cnu islenzka |)íngi aðstoð ()á og

leiÖbciníng, er vcra niá aÖ j)að j)yrfíi í j'msu, eins og

ástatí cr. Jar á mót heíir enganveginn vcrið gjört ráð

Íyrir, að jafiian múndi j)ykja sjálfsagt, aö siiptamtinaöurinn

á Islandi i^kyldi vcra konúngsfulUrúi ; hcfir veriö aíílan

mnnna, aÖ |)aö mundi verða jiá aÖ cins, cr stiptamtmaÖurinn

\æri maöur margvitur og bæri gott skyn á lagasamníng,

og væri starfinaöur einka góöur. 'Einkuni mundi afar mikið

vcrÖa kouiiÖ undir kosningu konúngsfulltrúa eÖ fyrsfa sinn,

er alþirig yrÖi sett, og yröi að visu, svo sem forseti enna

dönsku fnllírúa])ínga , sá er áðnr var , komst citt sinn að

orÖum, scm |)jóöinni \ jcri gefiÖ })íngiö ööru sinni, ef kosning

konúngöfullírúa tækist einka vel í önd verÖii. Að gjöra

slíka ákvöröun , sem j)á, er brcytingar-uppástúnga j)essi

miöar lil, og svipta al[)íng nieð hcnni stnöníngi (íeini, er

f)aö í marga sta^i , svo scm nú cr sýnt, mælti hafa af

aöstoð dan.sks konúngsfulltrúa , væri eígi vcl ráöiö , og

dræpi injög niður sönnu gngni |>jóöariiinar og |)ingsins, ef
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rcM er á \ni!) iiuil líti?i. Eii tilílaink sfu<!iiiíngi immdi þíngiö f)ó

tíviptfist, í'f líreytíngnratkvæhií^ yri^i lögtekit)
; [)ví cigÍ niá

licita, og reynslíin Iiclir sýnt og sanna^, atl) enginn danskur

nia?iur — nenia ei* taka jnætti Rask eínn nndan — liefir ÍVam

á [jenna ílíig náð svo nukiHi {íekkíngu á íslenzkri fúiigu, a?)

hann á J)á túngu níæíti ílyíja lánga ræl^u, og jaínvel ekki

^ieir iuenn, er veriÖ hafa niíirg ár her á landi, og engan-

veginn skortir kunnátíu á ynisar túngur eha tiingnanænii.

^ar á niót geta útlendir nicnn Itráðum æfst í ab skilja ís-

lenzka túngu, og eg heíi [>ekkt inarga enibættisnienn danska,

er epíir skanima dvíil á Islaudi hafa trafalalaust getaö lesiö

og skiliö íslenzkar ritgjörÖir, svo og náö efninu úr ræöuin

er íluttar hafa vcri5 á |>á fúngu. Annars vegar niá óhætt

gjöra ráö fyrir, aö allur [)orri [)eirra maiuia, ef eigi hverr

og eirui, er kjíirnir veröa í al[)íng, imini bera [)aö skyn á

danska túngu, aö \)v\r niunu uokkurnvcginn til fullnustu

geta náÖ efninu úr tulum, er fluttar eru á [)á túngu; |)ví

jafnvel almúgamenn islenzkir eöa bændur, |)eir er bczt

ern incntaöir — og aörir mundu líkliga eigi vcrÖa kjörnir

í al[)íng — haía ()á [>ekkíng á danskri túngu, cr {)Örf er

á í {lessu íillifi og áöur er á vikiö. Óhægindi [lau , cr

iiiundu rísa af túngnaniuninum, og banna al[)ingisn)önnum

og dönskum konúngsfulltrúa aö cigast viö, eða gjöra viÖur-

eign [)eirra eríiÖa, mundu [>ví i raun og veru annaÖIivort

hverfa mcö öllu, cÖa aö uiinnsta kosti vcröa harÖIa lítil, og

niundi vfi'öa hægt aÖ Ijarlægja {)au, einkum {)ar eö {)eirri

ákvöröun heíir verift bætt viö frumvarpiö, aö niaöur sé sett-

ur konúngsfulltrúa til aöstoÖar, og mun sá niaöur eflaust

jafnan verÖa Islendíngur, og má fyrir [)á sök álíta, aö u|)|>á-

stúnga sú, cr getiö er i álitsskjali nefndarinnar (i Hróars-

kcldu) og saniin er viö 43öju grein frumvarpsins, að mai^ur

Jicssi skuli og ciga rétt á aö mæla á danska túiigu, sé aÖ

mínnsta kosti meö öllu ó[)örf. Aö öftru leiti {)á var ætlan

manna, aö bczt ætti viö aö konúngsfulltrúinn og forseti á

al|)ingi scmdi um sin á uiilluni, hvcrsu haga skyldi jietísu



27

niáli , og var cn 43^ja grein í fiumvarpinu fyrii' J)á suk

saniin eins og hiin er nú. Er J)ví varla aiina?) enn niis-

skilníngur einn, er Grínmv anitmai^ur Jónsson hefir reynt

bæhi í nefnílínni og á |)ínginu í Hróarskeldu aö fá til

leiðar k6mi5, atí ýt^^'^'S'**' ákveftið um J^essa grein i

lÖguniiin , f)ví þetta er auðsjáanliga ein af ákvöríununi

|)eini, er lýtur að háttsemi ciiini eða annarri, og má hezt

konia skipun á slíkt, er })íngmenn taka til starfa, og sjá

hvað ])ezt hentar, ^ar á mót má vera, að nauösyn væri

á og vel tiifalliö, að ákveba i lögunum, að danskir menn,

er cigi vœri fullfærir i íslenzku, skyldi hafa rett tíi að
r

mæla á (lanska túngu á all^íiigi, en Islendíngar skyUli {)ar

á niót cif/i hafa slíkan vhtt., því ef {)að væri eigi ákveðiÖ

mætti auövelílliga svo fara, aÖ af f)ví leiddí enn óþægilig-

aata ágreiniiig og misklíðir, cr Islcndíngar sumir, f)eir er

væri í aljííngi, gæíi að einu leitinu vel tekið uppá að meina

Dörium að neyta rcttar síns og mæla móíurmáli sínu, og

i annann stíið })á niætti svo fara , 'að stöku Islendíngar,

f)eim er vera má að stundum veiti hægara að koma fyrir

sig orðum um suma hluti á danska túngu enn íslenzka,

cinkum er vædt er um vísindamál , kynni af nenníngar-

leysi einu aö tiika ser sama rétt og Daliir , að mæla á

danska túngu
, og lengja meö f)ví að f)avflrysu f)íngstörf,

eða gjöra [)au críiöavi, cf eigi vævi tekið fyviv hendur fíeini

meö lagastafnuni, og er líkt hefir áöur við horiÖ, inætti f)að

auka ótta fyrir að slíkt kynni aptur til að vilja, og j)ví

meir hveija til aö koma í veginn fyvir {)aö. Aö {)ví leiti að

nefndur er "einhvevr al{)íngismanna" ásamt konúngsfulltvúa

í 43ðju grein frumvavpsins , {)á hefir einkum vcvið haft

tillit til stiptamtmannsins á Islandij {ivi gjört hefir vcrið

ráö fyvir, að enn f)ótt hann yvöi eigi einhvevju sinni settur

konúngsfulltvúij
f)á mundi hann f)ó

vevða kallaður af konúngi

til all)ingis, og mundi hann jafiian mega vcröa J)ar að

góöu Jjöi sakir stö5u sinnar, reynslu og vitj^mnna, enn

f)ótt hanii væri cigi hœfuv til að hafa á hendi sýslu konúngs-
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t'ulltrúa. ^ar á niót iiiundi j)jóMri varla nokkru fiinni

kjósa danska nienn í al[)nig
, og allra sízt danska verzl-

unarnienn. Ab vísu ætti eigi a<S vanta á alþi'ngi nicnn,

j)í'i er I)era skyri á kauj^verzlun , en jafnan nuinu nokkrir

j)eir vcr^a mehal Islendinga , er jjckkja á kaupverzlun,

og er ætti fyrír
| á sök aö kjósa í ai[)íng, enda nmndu

slíkir nienn og a?» iikinduni verÖa kosnir.

^Nú er að lyktuni ai) drepa á brcytíngaratkvæði

Kristensens niálafærslumaiuis vii^ 78du grein fruinvarpsins;

rætiur hann íil ah j^íngstofan sé látin vera opin, er niál

cru rædd. Meiri Iiluti j)írig!uanna hcíir og faliizt á uppá-

stúngu j)essa, en eg get eigi hcldur sani[)ykkst hana, Eg
held a?) minnsta kosti , af) réttast væri að híða j)ánga?)lil

al|)íngismenn hafa sjálfir lýst yfir áliti sínu um j)etla mál.

5pss her og aÖ geta, aft hér er eigi um tvennt aft velja,

aft leyna jjví cr fraiii fer, cÖa hirta j)aíS, heldur á, [)ar

sem hirta niá þíngstörf nieÖ ymsum hætli, afi velja ein-

hverja eina a^ferö til j)ess; og í því tilliti er j)aö eitt, ab

nokkru skiptí, aö atgjörftir J)íngmanna sé hirtar svo full-

komliga, sem unnt er, og ver?)i kunnar uni alk Land, En

jictta getur eigi í niinnsía niáta freniur orftið fyrir j)að, J)ó

J)íngsíofudyrnar sé hai'ðar opiiar; [)ví eins og hér stcndur

á, [íá niuriu að líkindum eigi aðrir verða viö á5 staöaldri,

cnn fácinir iðjuh'ysíngjar úr Reykjavtk og þaSan ilr

náyrenninu, á mót mundu al[)íngismenn, cr eigi

væri vanir að ræða niál í hcyranda hljóði, og eigi tamt

að flytja tÖlur á j)ingum, eigi geta neytt sin, ef haft vœii

opið, einkum fyrst i stað.

Ritað í fehrúar áriÖ 1843.

P. Melsteð
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11.

SVAR UPPÁ "ATHUGASEMDIR" MELSTEÐS
KAMMERRÁÐS UM ALj)ÍNGlSMÁLIÐ.

P

I BevHngfitíMndiim Nr. 150— 153 |i. á. lu'fir IMelsfelS

kanjnierráft koniiö frani með lánga lílgjörÖ iini inálefni fia^,

seni fyrir íiUhmngu er á cncla kljá^ ; vi^vikjandi fiillliiifi-

f)íngi IsÍendínga. Vér vitum ekki, livort kammerráöið heíir

heidur íetlaö scr : aö færa koniingsfullfrúanum f)akkar-

gjÖröarskrá fyrir vörn f)á , er hann veitti í HróarskeUIu

ahgjur&uni ennar íslenzku nefndar; eða liann liefir ætlað á

ný a?) gjöra sift sárasta til a?) lypta Sisyphus.steini f)eim,

er valt apfur í fáng á IJerra Leyndarráfíinu , og eflaust

iinmdí hfifa molaö hir> ó/imíiga lagafrcinnarp iiefndarinííar

í greipuni honum, ef u?)iuvísi heC^i á sta^i^. En einsog

nefndin varö óhlýr>in einmidt af f)ví hún ætlaíi a^ verha

ofhlýhin, eins hefir og kammerrá^iö af tómuni ákíifa a&

verja fia^, sem ekki ver^ur vari?» fyrir nokkrum heilskyi;num

manni, einmidt spiUt málinu. Ilanii liefir veriri svo ákafur

ah velfa steiniiiuni, i\b hfinn hofu* steypzt sjáll'ur ofan

yfir hann, og auki?) svo |)ýngd lians mcð fuíiiLia sjálfs

sín. Seríiverr skynsamur matJur, sá er f)ekkir fil ásig-

koniulag^ á Islandi , er fyrir líiungu hiiinn a^ IVUa iir-

skurö á a^gjíiri^ir nef'nd.irinriar í Reykjavík, og má leii*ia

en gyldnsfu rök til |íess dóms. En dómur |)essi er svo-

látaiidi: aí nel'ndiii heíir ab visu sýnt, aö hún heíir getfift

k(/niizl. nv^wx i ymsum mínniháflar málefnum líigl góÖ

ráh á í eitistíikuni greiiinm , eii lielir enganvcginii geffi^

jijört ser Ijósa og fasta liiigmyii<l um síöðu landsiiis og

ásigkomulíig f)egar á allt skyldi líta , né sett serhví'rt

einstakt mál á f)ann sta5 scin áíti me?) rcttu, NefiidÍn

heíir anna?)hvort ekki |)ekkt landslns söniiu nau'^tsynjar,

eöa ekki gefi^ {)eim ganm, e^a ekki f)orfi^ a^ hera f)ær
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IVnni. Fyiir |)cssíí sök cru einninU allra niikilvíí'giisfu

niálcrniii hjkast leyst af hcndi , t. a. ni. skólaniííliö

spitíilaniálib^), og al|)ingrsniá!í^, er ver ac) þessu sinní a^tlum

að ræða nokkuð gjörr, iitaf ritgjörö íierra kanimerráðsins.

5aÖ er alkunnugt að úrskurður Hans Hálignar konnngs-

ins, er gaf Islandi loforö uni ráðgjafar[)íng ser í landinu

sjálfu , er gefinn 20ta <lag Maí mánaðar 1840. I»að er

enn frcniur kunnugt, að {)ctla niál Iicfir verið scnt ölkna
r

cnum æðri ernbætlismönnuni á Islandi til yfirvegunar, og það

ef til vill optar enn cinusinni, síðan að fullíruaj)íngin koniust

á í Danmörku; þá var og einnig samin hænarskrá því

viðvíkjandi |)egar árið 1837, og var j)ab einknm að [)akka

franilakssemi þeirra IMelste^s kammerráðs og Tliorarensens

amtmanns, og umliyggju fyiir gagni landsins, cr af öllum

var mctið f)akklátliga. Ekki allfáir af nefndar-

mönnuni sjálfum höfðu {)essvcgna gefiö álit sitt

um málcfni {)etta til kynna, og {)ara^auki höfðu {)cir

allir haft mcira enn árs frest til að íhuga nuílið, mcð

{)vi {)að var ekki fyrr rædt í nefndinni enn í Júlíiiiánuði

1841. 5ví var og gyldasía áslæða til að vænta; áö [)eir

'3 Jpað Iieíir verið eannað (\ý FtlagsrÍt 18Í23 að í síað þcss

að nefndin hcfir gjiirt ráð fyiir að skólasjófturinn væri cln-

lingis hérum 50,000 i bd. r. s., cr óhœtt að mcla cignir lians

{)rcfaU meiri , cf Ullii cr til skila haldtð, og tali5 cr frú {)að

scni honum hcfir vcriö (írcttiliga rciknað til kostnaðar.

^3 Af {)vi aÖ ncfndin hefir skoöaö mál þctta allt á cina hiið,

og mjiíg litilmannlign, {jar sein ^aö {)» cr svo mjiíg atkvíuÖa-

mikið {)egar um læknínga-fyriihyggju stjórnarinnar cr aö ræöa

á gjiirvöllu landinu — cn fyrirhyggja |)cfisi og lícknaseíníng

Iicfir verið og cr cnn{>íí hricöiliga vaniækt — þá leiöir fað;

aÖ fyrst cr meö {jví hnekkt allri endurlxít á læknaseíningiini

á landinvi, og cinkum ciulurbót &pitalnnna, um svo lángan

tíma aÖ cnginu gctur fyrir sagt, og í öðru lagi hcfir dugligur

læknir íslenzkur, cr bæÖi vildi og gat síyrkt míílefiií þetta,

orðlö svo hvckktur ú viðtiikuin {)ciin, cr góður vilji og cinlœg

vÍÖIcÍtni hans niætti, að vcra má hann sé nii ckki frainar

ráanligur til að skcrast i {>að.
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af nefndarmönniim aí) Uíinnsía kosti, er lií'lzlir vovu, hofLti

til hlýtar Inigsat!* nuíIiS, og konii^ jiví fyiir sig til fnlln-

iistu ; aö |)t'ir heföi safnaö aö ser íillinu jieinj cinstöku

atrifuni og skírtcinitu! , er á einlivern hátt niáttu hafa

áhrifur á {)etta niál, og einkum á liögun kosningavlaganna,

er inenii hafa jiráfaldliga sagt aft |)eini hafi (xUt svo nijög

ntikiö á ríða; at> {)eir hcfíVi híign^tt allar {)ær greinir, seni

f(iðuil;ni(lsvinir j)eir, er af lij;irta \il(lu styrkja gagn lanrls-

ins , höfriu komÍS fr;im nio^ niálinu Til upplýsingar ; r/ð

þeir hoft^i aö niinnsta kosíi feki'^ fyrirheit Hans Hálignar

konúngsins skynsaniliga, samkvjvmt konúngsins skýlausum

vilja, og á j)ann hátt , er hclzt inátti ver?)a landinu ÍÍI

sannrar t»ytspmd;ir; og ah siuusíu, ef jieir hef^i ekki

á H) áiuni vciÍl) húnír a?i ná fullkominni [lekkíugu á {)pssu

n)áli, scin rcyndar er haííi víjiidíimál, og undir {)ví "allra

mála mcst" koniin vclfpr?) landsins seiniiamcir, aö [leir [íá

anna^hvoit Itcfi^i komiö |iví íii Ipi^íar aö fundaitíminn vii-ri

lengdur, e?ia niálinu slegi?) á frcst eins árs tíma , svo ]ipir

hef i ekki {)uift a?) ''lirisía fram í snatri'' slík kosníngarlög,

sem aftalhöfundiirinn sjálfur, IVlclsteÖ kammcrrá?) , veröur

nú að játa, ;.aí) aldrci getí oröiö hagkvæm landinu,

liVei'nÍjS;* sem reynt vœri aö laga j)au í hcndi''.

En vcr mpgum meö Herra kammcrráMnu spgja: aö

allt j)aÖ cr ver ekki átíum von á cr komiö fram. Kammer-

rá^iö sjálfur, cr nú scgist vcra a^alhöfundur lagafrumvarps

ncfiidarÍMUíir, hefir hugsaö málir) svo vandliga : aö jafii-

skjótt og hann var komiiin lieim af fundi íjáir liann

grundvöll j)íinn, er frumvarpiö er á hyggt, meÖ öllu óhæf-

an, hvernig som aö er fariö. og rcisir nú hyggíng

á nýjum gruiidvelli, sem hinum er meö öllu frá-

h r u g Ö i n n og sfyöst vi^ tvöfaldar kosnfngar
; og er

nokkrir hinna annarra nefndarmanna sjá frumvarp j)efta,

Htur svo út som j)cir ádráltarlaust mundi hafa fallizt á

|)aö , cf ckki heföi hilzt svo á aö þeir voru nVliúnir aö

senda annaö frunivarp er var hinu gjörsamliga fiáhrugöii^,
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er þoir kvera svo at) orbi, aí) ()eir liaidi frnnívarp .sjálíVa

])eirra (hif) fyrra) ineíi;i ver^a eins ndtai^oít, "et' kjíir-

gengi væri látin Iaus*\ Já, kanselliiÖ sjálft lu'lir uni

kosijíngarlög ens fyrra frunivarps viCurkeiint, a5 bæ^i "leiddi

J)au af sér nokkur óliægindi og un)svif", og "gæíi ekki \)íi

vissu, ernienn niætti æskja, uni árei^anligleik kosníngnnna*) "';

og á öftrum stari : þaf) liefC)i verið '^) ákjósanligt um
suni aírií^i, a?> (fau hcfði veriö nokkuð betur lögui> eptir

ásigkomnlagi landsins''.

JNefndiii hefir kosi?) fasíeignar- kjörstofn Prussa og

Dana, án j)ess ab hún, epfir [)vi sem rá^i'^ verÖur, haíi

|)ekkt til hversu fasíeignnni er skipt í landinu, ng j)ví sí^'nr

reyut ti! a?» kasta tölu á jiá er kosiiiugarrétt niundu haia, eÖa

iiieö ööruni orðum : húa til kosnitiga - ylii'lit epfir ynisuni

kosningarcglum {)eim er fyrir Iiendi voru, niiiinsla kosti i

nokkrnni sýsluni. j^arámót sýnír ])aÖ sig, aö kosníngalög

ncrndariiinar eru tekin cinsog aÖ handa hoíi, J)aft cr aö scgja

einúiigis eptir enni döiis^ku lilskipun, án |)ess ásigkonmlagi

landsins sé nokkurr gaumnr gt'IÍnn, |)ví Mclsteö kammcrráS

segir iiú sjálfur (í Berl.Tiö.Nr. löl 5la dálki); aÖ ''á gjör\ öllu

Ansturlandi sé varla liokkurr ciun leiguliöi, sá er liali 20

hundra^a jörÖ til áhúöar, og á Vesturlaiidi mundi og tala

slíkra lciguliöa voröa IiarMa lítil ; en á Nordurlandi og

suíiuv hýr sjaldan einn leiguii- i á cuum stærri hyggíngav-

jÖrÖum , {)eim er 20 hundruö eru aÖ dýrleika og {)aÖanaf

nieiri'\ Mcö dæmi {lessu ætlar Kammerráöiö nú aö hrinda

hreylíngar-uppástúngu Gríms amtmanns Jónssonar og Finns

etazráös Magíiússonar í Hróarskeldu, cn gætir jjcss ckki,

aÖ {)aö kollvarpar um lei^ miklu framar hinu fyrra fruiii-

varpi nefndarinnar. Og hvaÖan er nú ástæöa {)essi íekin?

cinmiílt úr hréíi oima '*úngu" Islendínga til j^eH'ra Halthazar

Kristensens og hinna íslenzku fuiltrúa í Hróarskeldu, þvi

Krcttír I/Is. 96.

'^) I iiýjum I;oll(;^Íiil(í5iiirJitm stendur :
' henM kuntiaö að vern"5

(sjíi Kreítir, hh, GI).



33

áöur enn f)cir bcndtu lil [)essa lialTíi enginn cnna viröu-

ligu einliættisnianna gætt f)ess , liversu gagnkunnugii seni

J)eir eru liag iiianna á serhverjuni sta?) á landinu , J)ví

er Herra kainnierráðið helir fulIvissaÖ um , og niá \i6 svo

nb orbi kvefta, ab rasteígnar-kjörstofninn standi og faili meb

|)essu. I tilliti til Vestniannaeyja er [)ó frunivarp nefnd-

arinnar ekki sízt gjört útí loptiö: nefndin stíngur uj>pá aft

Vestniannaeyjar skuli hafa einn fulltrúa; Kristensen niála-

færsluniaftur sýnir ofaoá, hvíiíkur ójafna^ur aö sé á í'ólks-

fjölda í kjör[)íngunuiii, einkuni J)egar litið er til cyja [)pss-

ara; f)eir hinir "úngu" Islendingar lienda til [)ess, ivS Vest-

niannaeyjar se ekki metnar til hundraðatais, aö ekki iiokk-

urr einn leignlihi [)ar gjahli svo uiikii!) aö nenií 20 hundr-

aða leigu, og fáir svo, a^) ncnii 10 hundra^a leigu i jÖrÖu;

en f)essu svarar kanscirúiS á f)á lei^: nb athugascmd jiessí

eigi sér ekki staÖ, [)ar tilcikípanin heinifi einiíngis lOhundruð

af jarðeigcnduni — eins og [»a5 sé ekki hvcrjuni nianni

kuniingt, hvai) [)á heldur kansellílnu, aö gjörvallar Vcst-

mannaeyjar hafa frá alda ö^li verir» Jijó^eign (konúngscign)

og a?) [)íir [)ví engin sjálfseign er , enda var [)etta

einnig tcki5 frani í hréli j)ví scni hér er haft fyrir sjónnm"'").

Jaft ræöur [)ví aö líkinduni, a^ í öllu [)essu kjör[)iMgi verí^i

ef til viil 2, e>a i mcsfa lagi 3 menn, [)eir er kjósa niegi

(a?) {)ví leiti [)eir cru húseigendur). Nú gctur kammer-

rá&iö f)ess : ''aö enginn af Reykjavikur- nerndarniönnuni

hafi veriÖ kunnugur lil hlýtar á Vestmannaeyjum". Jetta

cr kyiilig afsökun , f^are^ kunnugt er ab í nefndinni sátu

amtnia?)urinn í sufturamtinu, landfógetinn, hiskupinn (er í

niargt ár hcíir veri?) prófastur í Ilángárvalla- og Vestmanna-

eyja-sýslu), forselinn i landsyfirdóminum, er líka er yfir-

dómur fyrir Vestniannacyjar, og 3 af)rir er vænta mætíi al!)

jiekkt hafi svo mikift til hversu [)ar stólí) á, aö [)eir vissi

allt {)aí^ seni á veib aÖ vita , {)ar fyrir {)ví mun j)ó mega

*) Brfcf íslcndínga lil Komíiigsins, í "Viðbæti Frcltanna" 1)1 s. 225.
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ráf) gjörfí, íístnníluni konii í anHift skírshir nnkkrnr iini

|)etta hi5 ókunna land (terva incognita), |)ær er inuítfi geí'a

eina eÖur aÖra bendíngu um, hvrrnig eignuni |)íir er vari^.

Ekki er ókynligri en önnur afsökun kaninicriá^sins , at>

heilðufar hans hafi vevi?) híígliori?) me^an á funrlinuni stóð;

oss vir?iist svo, sem afsökun þessí likist næsta miki?) ''hinnm

úngu og órcyndu nH'úirium, sem híifa nýlokiö fyrsta e?)a öíiru

lærdónisprófr', f)ví þeim er stundum horif) á lirýn, ai) f)eír

kenni um veikindum sinum ])egar f)eir la ekkí svo gó^an

vitnisbur?) sem vcra skyldi. Vér leyfum oss einníg ah geta

f)ess , ab Herra kammerrá^i?) var ekki einn um hitunn

,

f)areð í nefndinni voru auk lians 9 menn afirir, og má

nœrri geta bvovt {)eir hafi látií^ kammerrát*)ir) öldúngis

hjálparlausan. Endurskot^un .lónshókar var að vorri hyggin

óviðkomandi starív er hef^i mált vevha útnndan, ef j>ví hef^i

ekki oröi?) lokið án |)ess að íjl|)íngísmálið hefÖi or^ið á

hakanum , og f)at) |)ví heldur , er svo mátti virðast , sem

nokkurra mánaða hvíld mætti konia vel fiessu máli, sem hefir

verið á sifeldri breifing(!) um fnll 150 ár að undanförnu*).

Sakir sjúkdóms og tinialeysis hefir kammerráiMð ])ví j)rædt

dunsku tilskipunlna "svo nærri sem varð". INú játar

kammerváðið sjálfur, að ásigkomulag Dannierkur se **í iiiörgu

öldúngis fráhrugðið" ásigkoniulagi Islarids, og hefir

hann f)á með f>ví bcrtiga játt missmiðí f>ví ev á befiv oviið,

og f)að er: að g^jörvöll undirstaða sú , er líigafrnmvavp

fiefndavirinar er á byggt , sé skökk , og samsvari ekki

högiim Islands; og
J)ó

er ílerra Ballhazar Kristensen hall-

niælt fyvir Jiað að hann sýnir f)eíta , eíris og væri liann

ekki færr um að kveða upp f)að hið sania álit er sá er

frumvavpiö hefiv samið lætuv í Ijósi^ vegna fiess hann hefir

ekki veriö sjálfu á Islandi , og fiekkir máske ekki eins

mavga hluti ()ar að nafninu íil og |)eir menn, "er lengi hafa

gegnt embættuni nieð atorku meðal al()ýðu á Islandi''.

^'^) endursko^an {leðsi er fyrst loðin in&5 kontSngslirefl 14. Apríl 10S8.
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Jess er cíöur getið, aft gyltlar ástaiðui hfiíi verití til

að vænta, að þeir nienn er i nefndlnni sátu , og alniennt

eru álitnir *'bczt viti bornir af ölluni niönnuni á Isiandi"

og þekkja "ástand og bagi" ennar íslenzku al[)}'ðu , að,

gyldar ástæður baíi veriö, sögðuin ver, til þcss aö vænta,

aö {)cir befiVi verið búnir aö fijöra sér Ijósa hugmynd uni

niáliÖ áðiir [)eir koinu á fund, og um Jiaö, hvcrsu [)vi niætti

skipa á þann bátt er hentugastur yrði landinu og nota-

beztur
;

og f)ó
von sú brigöist , hlfíut sérhverr {)<> aÖ

viðurkenna , að búÍÖ var aÖ vinna i hHginn nicö ritum

|)eini, er voru á prent útgengin þessu efni viövikjandi. I

ritgjörðum þessum er sumpart meir og sumpart niinna

drepiö á aöalatriöi jiau , cr tiæst ligg^ja fyrir {)egar senija

skyldi ný al|)íí)gisIÖg
, og í einu j)eirra eru einkum tckin

fram öU jiau atriöi er brcytíngaruppástúiigur voru gjörÖar

um í riróarskeldu. I engri [leirra hefir mönnum til hugar

komiö að í^öra fastcign aÖ kjörstofni , heldur vclja |)ær

allfir i einu hljoM tíundbæia fjármuni , er Herra kfimmer-

ráöiö heíir tekið fram í cnu síöara frumvarpi sinu. AÖ

vísu er {);ið svo , aö böfundarnir voru íillir útigir nienn aö

aldri, en {)ess heföi ntált vænta, að {)cir menn, er á a!-

mennings kostnaö eiga fund til þcss aö búa til kosnitigar-

lög handa fööurbindi sinu , mundi sizt fara eptir aldri

hlutaöeigfmdi ritliÖfunda c^a |)vi, þó {leir væri ekki i göf-

ugum embættum , |)ó ekki væri vegna annars cnn sakir

timans naumleika, er svo mörg, áriöandi málefni lágu fyrir

hönduin tiÍ ihugunar ; en allra undarligast virðist oss

jiaö , aö sjálfir nefndarmenn hafa rétt á eptir sagt

um kjörstofii [)ann, er téöir rithöfundar hafa stúngiö uppá,

aÖ hann einn sé véttur, en nefndarinnar er aptur á

mót kallaður, cins og satt er, óhentugur , óbafandi , og

uörum jivilikum þokkaligum nufnum.

5ess befíM ennfremur verið aÖ vænta, aö ncfndin heíÖi

ekki misskiliÖ sk^'bius orð konúngs i allrabæsíum úrskuröi

20. maím. 1840, beldur j)ýdt {)au á þann hált, er eðliligur

3*
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var og landínu til sannrar nytsemdar. Sá var filgángur

konúngsins, cr ekki varð misskilinn , aí^ luuin ætlaíii að

gefa íslandi slíka stiptan er lífga mætti J)j<>?»arandann , og

ílytia nær hásætinu I)ænir f)essarar cnnar fjailægu j^jóöar

óbreyttar eins og {)ær eru í raun og veru, og nieÖ ()ví

nióti tengía band {laö fasfara er samcinar (ijóÖina koniings-

ættinni. Tilgángi þessum varö ckki til hlýtar komiö fram,

ámeban fulUniar skyldi mæfa fyrir Iiílnd IsÍands á l>íng»nu

í Hróarskeldu, {)ví var nauösyn að fullti'ua()íng kæniist á í

landinu sjálfii; tilgángirium varð heldur ekki náÖ, nenia {)vi

að eins að {)íi»giö yrÖi svo lagaÖ er sanjsvaraÖi iHndslagi

og {)jó5erní og öÖru ásigkoniulagi , {)ví er svo nijög er

einkcnniligt , aft það heíir retliliga verið fært til sem aöal-

ástæ.(íía fyrir {)ví, aÖ landiö {)yrfti aÖ hafa fulltnial)íng sér.

Heit konúngsins gefur nefndinni svo frjálsar hendur í

tiUifi til skipunar allrar á {)inginu, aÖ varla mun nokkrum

hafa til hugar komiö aö óska, aö {)cssu heföi veriö ööru-

vísi fyrirkomiö, $ar cr látin í Ijósi, nícö svo ski'riim oröum

sem veröa má, sú ætlan konúngsins: aÖ Island eigi a?>

hafa ráðgj a fa r -{) í n g sér, en {)íngiö eigi aö vera lagað

Sem mest veröur eptir högum landsins og ])jó^erni lands-

manna, og eru teknar fram enar fornu {)jóösíipianir lands-

ins, er svo mjög hafa víöfrægar oröiÖ, ^'éV fánni ckki

skynjaö, hversu nokkrum Iicíir getað til hugar kouiiö aö

{)ýöa orÖ úrskurðarins , {)au : að Iiiö íslenzka {)íng skuli

hafti *'hín sömu störf á hcndi" og fulllrúa{)íiig Dana,

á ()ann veg , aö ()aö eigi aö hafa ena sömu s k i p u n ,

kosnínga'rlög o, s. f., og eii dönsku ()ing, og (>ó er

gjörvallt íVumvarp ennar íslenzku ncfndar byggt á [)essum

misskilníngi. Samt seni áöur Iiefir engum til hugar komið

aÖ bera nefndinni {)að á brýn^ er Hcrra kanuiionáðiö scgir,

að hún "Iiafi traökaö boði báíignarinnar með sjálfræöi og

þvermóðsku." — Jað beft^i veriö ógiirlig synd að segja! —
^vertámót befir liitt verið sagt : að ncfn<lin fyrir sakir

þorlcysis og vanlrausfs á sjalfri sér hafi fylgt "bogin og
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líjöguí)" i fótspor aiinarra — aft liúii hafi orbiö óhl^ðiii einiuidt

af [)ví hún haíi veri?) orhlý?)in.

5hö er J>annig hert, aö Reykiavikur-nefndinni heföi

nauinast veitt af lcngri umhugsunart/ina , og {)aö er ein-

úngis að gjÖrast ólily^in nieÖ ofmikiHi hlý^ni , a^ hún

heíir hraðað sér aö leysa af hendi svo niikilvægt niálefni

á |)ann hátt, aÖ nefndarnienn sjállir híifa orÖið aö játa, að

fruinvarpið hafi öldnngis niistekizt þar seni niest reiÖ á.

Enginn niun geta neitað því, aö af þessu leiÖír aö aö-

gjÖi'Öir ncfndíirinnar hafa veriö |)ví til "hnekkis, aö þíngið,

er æílaÖ varlslandi, yröi skijiaö Jiaganliga", og niun kaninier-

ráÖið jafnvel geta fnndiÖ, aÖ fulltrúi konungs í Ilróarskeldu

liefir sjálfur optar enn einusinni látiö scr um munn fara

slik orö seni |)eíta sanna, {)ví opt var f)aÖ, {)á er haröna

tók um ástæÖur , aÖ hann kenndi um ásigkomulagi frum-

varpsins og enni islenzku nefnd, og lýsti {)ví yfir, aö ef

frunivarpiÖ hefiii veriö öðruvísi lagað (og {laÖ einmidt eins

og {)jóMii æsti) mundi stjórnin hafa verið fús á aö veita

{íví franigáng.

Herra kaninierráÖiö helir látið ser mjög annt um að

konia mönnuin i skituing um, að hann meti að litlu '^álít

hinna 27 Islendínga", er {)eir hafi látið í Ijósi í hinu "al-

kunna" (o — {)vi ekki "alrænida*'?) hrefi, er {)eir rituöu

Herra Balthazar Kristensen , einkum vegna {icss {)eir sé

svo úngir og óreyndir, og sunilr {)eirra sé að eins ný-

húnir að Ijúka af tvcimum hínum fyrstu vísindaprófum,

hanii segir jafnvel, aö eiriúngis einn {)eirra sé sinnugri og

framar málsmetandi enn hinir, og getur nú um leiö í

vonirnar , aö sá hinn sanii nmni hafa ritað nafnlausa

grein nokkra i "Kaupmannahafnar[)óstinum" , {)ar sem liiÖ

scinna frumvarp kainmerráÖsins er tekiö fram yíir liiö fyrra,

eöa nefndarinnar. Slika ástæöu, sem ekki veröur nefnd

vægara nafni enn aö hún sé fákænlig og fyrir laungu

úrelt, ætlum vcr ekki aö leggja oss niöur við aö rekí^ að

minnsta kosti {)ángaö til kammerráöiö hefir gjört grein
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fyrir, hve lengi hverr á aíS hafa veriö sliUlent. ti! (ess

hann niegi scgja meiníngu sína aug!jósliga án {)css honuni

8c hnjóðað; en {)ess má
f)ó

geta, aÖ næstuni liehníngur

j)eivra nianna , er rituÖu nöfn sín unciir bréfið til Herra

Kristensens, gæti, aldursins vegna , orðið al|}íngisnicnn

,

en allir eru |)eir svo ganilir, aö jafnvc! hinir ýngsUi gæti

nieð aöstoð Icansellíisins fengiö alílursleyfi til að láta vígjast

til presfa á I^ílandi. ^nfS hlýtur {)ví að liggja öllun! í

augum uppi, að liversu lítils sem menn vildi meta atUvæöi

hvers eins ()eirra serílagi, verður {)() cngum {)eirra

synjaö þcssi vits, aö {)eir geti haft fasta sannfæríngu um
eins Ijós atriði og {)au eru, sem tekin eru fram i hréíinu;

og {)araðauki getuni vér baítt {)vi viö, aö {)aö cr auösætt
r

hæði á bréfí Islendinga i vetur til konúngs, og líka á

bréfi sextíu og t^TÍggja manna úr Austfjöröura tU Herra

Kristensens, hversu skelfilega fáir })eir eru hœði hér og á

Islandí, sem fella sig við uppástúngu Reykjavikurnefnd-

ítrinnar í {)essum atriöum. Ef nú fara ætti eptir {)ví,

hvernig {)jóöinni hefir geðjazt aö háöum uppástúngununi

,

yröi álit "enna úngu" framar niálsmetan<li , og skuli li'ta

á hitt, hverjir sýnt hafi meira fastræöi lu'ngaö til, {)á

veiðiir {)aö ekki boriö af kammená^inu t, a. m., að hann

hefir verið nokkuö hvikull i sér; en hinir "úngu mcnn og

óreyndu", er hann fyrirli'tur , hafa meÖ lofsveiöu sUÍÖug-

lyndi Icita/.t viö aö koma j)vf fram er mest ríöur á, án

{)ess að gefa sig aÖ smámunum , {)ó al{)íngis!ögin gefi

par nóg tilefni til.

Ilverr sem meö athygli lcs rÍtgjÍJrÖ Mclsteðs , og

|)ekkir af nokkurri reynslu til skipunar á ful!írúíij)íngum,

niun skjótt vcröa f)ess varr, aö hún er fædd nieö tals-

veröum lýtum. Fyrst verÖum vér að álíta, að hann hafi

með ullu skakka og ránga hugmynd um eöli og tilgáng

j)íngsins, og j)arnæst virðist oss greinin öl! lýsa ókunnug-

leik^á fulltrúa|)i'ngum , dauöura hókalærdómi , fjörlausri

hugmynd uni j)íngiö cinsog {)aö mundi veröa i reyndinni,
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og liræ^slu og 1iui!;leysi viö Öll missiuíM er á kynui að

vei?»a. ^essvegua f)ykir houuni riða svo feykiliga mikið

á kosuiiigarlíiguuum , cu gjörir litiö iir hiuum atriftunum,

ci* einuudt geta gjört |u'ngift vinsælt |)j6?iinni, aukið |)ví

þrótt og fjör,»og líígab lueb j)vi þjó^araudaun. Fyrir

{)essa sök {)ykist haun sjá eiuskonar stjórnfræðishapt \iav

seui kusuingarlögin evu, er stemnu svo stigu fyrir hreifing-

araflinu, að Iiverr geíi skoðað [)a?) í krók og kríng, einsog

húðarhest; {lessvegna {)ykir honum svo væut uui reglu j)á

^>iu standí af enuni tvöföUIu kosiiiuguui. Ilaun ætlar:

að í landi \ni, j)ar sem lítill er fjárstofn, eii jöfn mentuuy

óglapiu skynsemi og óspilt hugarfar eru alniennir kostir

hjá öiluiii stétíuni, muni eignir vera hin Lezta áhyrg*^ fyrir

{)vi, ab kosningauefndir verði áreiðanligar og all)ingisuietin

vinsælir. ^að er hryggiligt til að vita, að hann skuli uá

viija láta kosuiiigarlögin vera cnn()á rigbundnari heldur

enn í cnu síðara frumvarpi sínu, er hann sendi kansellíínu;

{)ví nú er hanri hcldur á {>ví, að eígnir {)ær, er heimiU

kjurgengi, vcrði látnar vera ferfalt meiri cnn til kosníiigar-

i'cttar, uicð tvöfölduni kosnitigum, {)ar scui hann stakk þó

áöur uppá aö kjörgengi vairi með öllu óbundin. Af sömu

rökum hefir hann svo mikiiiu viMijóð á kosningum {)eim,

v.r hinir "úiigu" Islendíngar, og leiguliðarnir úr Austljörðum

hafa stúngið uppá: að kjósa skuli í hverjuui hrcpp, eða

{)á smáuni kjörjiinguni, {)vi hann er hræddur um (en hræðsla

sú cr raunar á eugu bygð, cf nokkuð {)ykir til þíngsins

konia á annað borð) , að kosníngar muni {)á verÖa svo á

tvístri, aö auðveldliga gæti svo farið, að einhverr sá yrði

kjörinn til fulltrúa cr niu tíuiidu hlutar kosningarmanna vildi

að væri ókosinn. ^egar hryddir á slíkuni hugmyndum l

löguui {)eim , scm eiga að koma alJijóMigii stiptun á fót,

j)eirri er auka skal frauifarir |)jóöarinnar í stjóniarmálefnum,

niá óhætt ætla, að {)ar sé að eins bætt einu stjórnarráði

við {)au er {legar eru, nema })ví að cins, aö })jóöin haíi
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|)ann kjark i ser og hugrekkí
,

eiigíii sljóinariá^ geli

h nekk t fla in líirum hen na r.

Uni , sem Ilerra kaminerráöib segir vii^víkjantli

atribum ])eiin^ er nienn greinir á uni, íctlum vér ekki a?)

vera fjulorÖir ; bæbi vegna f)ess, aft ct^áb niestu leiti

híÖ sania og konúngsrutltrúinn sagði á j)ínginu í Hróars-

keldu, og lítur sro út, cinsog Herra kamnierrá^inu hafi

falliö j)aö bczt í geö, — enda kynjar oss jiaö ekki — og

líka vegna {)ess, aö j)aö yrði oílángt aÖ íhuga ástæöur

\iXT allar á ný, er hvorutveggju hafa fyiir sig boriö.
'

Herra kammcrráöiö cr einna fjöloröastur um hreyt-

íngaruppástúngu f)eirra Gríms amtmanns Jonssonar og

Finns etazráÖs Magniissonar á jiinginu í Hróarskeldu

:

aÖ biBÖi embættisnieun Jieir, er búi á embætlisjöröum , og

leiguliöar allir, cr búi á 20 hundraöa jíiröuni, fengi kosn-

ingarrett og kjörgengi; og er hann aö leitast viö aÖ koma

mönnum i skilning um, aÖ breytíngaruppástúngan takniarki

heklur bigafrumvarp ennar íslenzku nefndar , enn rýmki

nm fiaö. Um {)etta efni j>ykir oss bann haíri eydt oröum

aö ój)í)vfu, einkum fyrst aö bvcytíiigarup]vás(úngan fckk

ekki framgáng , einsog kunnugt cr, og höfundarnir iiafa

siöari stúngiÖ uppa tíu hundruÖum, án {)ess {)ó n\eö herum

orÖum aö skíra frá, iivort {)eir ællist lil aö eigandinn eöa

áhúandinn njóíi kjörgcngi {ieirrar er {)ar á væri hygö. 5*^^

er og kunnugt , aö Islendingar jieir er licr voru fcilnst -

ekki á uppástúngu jiessa, fíví {)ó(t {)eir viöurkcnudi að

rýmkað vœri meÖ henni um kosníngarlögin, f>óttl {)eim

{)aö ekki vera til hlýtar, og f)eim virtist {laö ísjárvert, aö

leiguliöar skyldi skilinálalaust njóta rcttinda f)eirra, cr

jnrÖeÍgendum voru á^ur veitt. viröist oss ekki hettlur

efunarmál, aÖ rýmkun væri í breytíngunni frá j)ví er áöur

var; {>ví fyrst er j)aÖ, aÖ hún tclur meö alla embættismenn,

er búa á embættisjöröum, en jiæj* eru optastnær meÖ

cnum hcztu og stærstu, og fiestar 20 hundruö aö dýrleika,

eöa meira; og jicgar jaröeigendur eiga aö fá kosningarrélt
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og kjörgciigi , jíegíu' jöil^iu er uiulir 20 luuulruíium, er

kamnierráðið lielir I15 ggt á ymsar mótlíáiur í dænium, á

móli uppástúngunni ,
(þótt bann sé búinn rctt á undan

að segja, að þetta sé ekki tilætlun hennar), mun

j)aÖ auÖsælt, áb ef farið vœri að j)essarl uppástiingu

,

mundi bæði kosníngarmenn og kjörnienn verða lángíum

íleiri heldurenn cf farið cr eptir frumvarpi ennar íslenzku

nefndar, og einkum mundi f]l*\s,n tala hinna mentuðu.

Rlóthára sú, sem kammerráðið hefir tekið eptir koniings-

fulltrúanum: að hyggíngartínHnn sé svo síultiir, veröur

meö Öllu afilaus þegar farið er að íluiga hvernig ástatt er

á Islandi; {)ví {)að er ölhini kunnugt, að áhúðin á cígna-

jörðum manna stendur einsopt alla æfí einsog áhúðin á

jjóðjörðum, og einkum á veitíngagózum vcr^ur

j»ví enb;anveginn *'gengið að J)ví vísu", að mistur sé

áhú^arrélturiiuj j)ó ári5 sé liíið, og {)ó svo væri á ein-

staka stað'-^), mundi hrcytíngar ()ær á kjörskránuni, er ()arat

') A {)csskoiiar jíirðum niuii vafalaust sjaUlan vcra gcfin rcfi-

fcKÍa, cndu liícmi Jiað ckki helilur sein bczt saman vi5 konúngs-

bi-cf 5ta Jiíní 1750, cr heimilar prcetsekkjum aft kjósa hvcrja

])á af kirkjujÖ!*5unum cr hiSn vÍUj og áhorfslaust reka hóndann

i burtu.

^Pgí^r rituí^ cru bygg^íngarbref á fslandí, cr ahncnnt kveðið

Kvo að oi'M : nð jruðin sé bygð citt ár, "og Jiað lengur sem

okkur (Mnardiodni og Iciguliða) um semur, og Iciguliöinn

gjiirir illl skylduverk {)au cr liig bjóða honum." í tilskipun

é 5ta Maí 1705 6 § fer talar um byggíngar bæði á bícndajíírðum

off jjjóðjiii ðnm
,
sjá Aintm. Thorstenson oíu det islandske Af-

giftsvœscn bls. 1 10. f. «1^ Hvigvekju Johnsens landt;yfiní:tíar-

dómara bls. 111) cr góð ábyrgð fyrir j)ví, að abúðin sö varan-

lig, J>ví ()ar cr bannað að reka nokkurn bónda af ábúÖarjtírð

fiinni, meöan hann siíji hana einsog lög bjóÖi
, og gjaldi cprtr

hana einsog goldiö hafl verið frá alda iiðli. Optastnær fær

elgnndinn leiguIÍÖann nieð góÖu til að fara burtu afjiirðinni,

nieö j)ví móti hann útvegi honum aptur aði a jiirö
,
jafngóða

;

dœmi cru og lil ()ess, aö eigandinn hefir ekki náð jiiröinni nf

Iciguliðanum
, j>ó honum hafi vcriö bygð hún að áralagi.
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Iciíhlij ('kki valda iiiiklum óhægÖmu , j)are^ leiftretta |)arf

j)icr á liverju árí á aiíririö borö. "þiib nmn f)ví sorhverjuni

liröast auösætt , aÖ kaninierrá^ÍÖ hcfir veriö niikils til of

ciðÍJrjnmgasaniur víð {)essa uppástúngu niinna hluta nefnd-

arinnar i Hróarskeldu.

En nærriþví enn freklígar rífur nú IJerra kanimerráftið

niður kosningarlög |)au, cr líeykjavikurnefndin hefir saniið,

sjálfur freinstur í ílokki ; telur liann nú

kjörstofn nefndririnnar vera hhin óskynsandigasta og óhagau-

ligasfa seni veri?) geti (B. T. Nr. 152) '), og kosníngarlög

hcnnar mcgi alls ekki nota, "livernis*' scm reynt væri

að Ifiga [:au í hciidi", |)areö af {)eiin ntuni leiöa "óli.Tgindi

í yinsa staði ])egar fiamkvæma skuli , cr rcynslan muni

fyrst nógsamliga sýna hversu mikil veröa mnni og hve

mjög j>fiu niuni trulda kosuUtg;!n\ {)areö lög {)e$sf niundí

eptir hans or^um "valda allskonar sundurlirun og lausúngu,

án {)css að lifs yrðí vart cð innra eöa limir likanians næöi

að tcngjast eö ytra'*. Á {)cnnan hátt lýsir nú cinhverr

cnn dugligasti úr islenzku ncfnilinni kosningarlugnm {)eim,

er hann sjálfur og Iiinir aÖrir "vitrustu menir', scni *'cru

töluvert hnignir á efra aldur", hafa sanii>
, og hafa verið

lögleidd einúngis vegna j)ess, aÖ stjórniii hefir reidt sig á

álit {)cssara n)aiina, {)ráttfyrir hæiiarskrár Islendiiiga {)eirra

scm iier voru í Danmörku, sem á rökum voru hygðar, og

gegn óskum hinnar islen/ku j)jóöar. Kaminerráöib fcr jafn-

vel svo lángt, aö ályktanin yröi aö verÖa, eptir f)ví sem

honnni segist frá röksemdum, að tvÖfaldar kosníngar yröi *

að vera hetrí enn einfaldar hvernig sem á stæði. Allir

j)cir, scm niæla fram með tvöföldum kosnlngum, verða stór-

mikils mctandi: Ilöfundurinn sem ritaÖ liefir uni bókMunch-

Ræders veröur jafnvel merkiligastur allra danskra ritliöfunda;

Hardcnfli'th sfi|jtamtmaÖur veröur ógleymanligur ; liann og

Thorstenson amtmaöur hafa háðir hib Ijósasta yfirlit og hina

») Sjá licr afi rranian hU. 21.

j
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(I'új/upfu f)ckkííijj;(i á lííílfalagi Islands, — (ekki er honuni

snnit kuiinugt á Vcstninnníioyjnm !) — nicístari Monra?>

kve?»ur Iiann mæli meb "mikluni sannindum og aílríkum";

rítliöfundurínn í Kaupniannahafnarpóstí verftur "sínnugur"(!)

og orlS lians mcira metandi enn hinna annarra landa hans.

]^aö má nærri geta aö skírskotað er {)ara(3auki til rcntu-

kanmiersins. er eplirtektavert , ai\ Herra Balthazar

Kristensen cinuni er hvorki hælt, né hans cinusinni gcfi^,

og let hann J)ó |>á meiníngu í Ijósii í Hróarskeldu , a^

hann héldi frumvarp kanimerrá^sins vcra, ef til vildi, hi?>
r

hentugasta fyrir Islrind. 5a*^ nærri geta , aí^ liinna

annarra er minnzt hýsna jjurrliga, sem mælt hafa áinófi

frumvarpi kanmierrál*isins. A^ferö j)essi lysir nokkrnm

einstrongíngsknp, en j)ó keyrir framúr þcgar fariö er að

taka tVö í a I d a r ko sn íngar fram y fi r a 11 1 , h v c r s u s e m
ástatt er. Vart mun nokkurr sá vera , er fallizt hafi á

frunivarp MelsteÖs kammerrá^s fyrir sakir ágætis hinna

Ivöfuldu kosnínga í sjálfum sér, heldur af Jiví, aÖ kjörsfofn

sá seni haiui tók til var ylirgripsnieíri og cMilÍgrí
, og

koin hí'fur vi**^, j)areÖ hann veitti ölluni eöur nær j)ví ölluni

hnandi möimum aö eiga j)áít í al|)íngi. Vegna J)ess hafa

iniMin lekiö , og vcrÖa aö taka hiÖ si^ara fiunivarp

kammerráösins franiinyfir hiÖ fyrra eöur frumvarp nefnd-

arinnar, Eii {)egar hann vill einskoröa kjörgengi viö fjíír-

oign , sem er hartnær ferfalt meiri enn sú , sem hann

heíir stúngiö uppá aÖ heimta eigi til kosningarréttar , })á

lilýtur maöur aö gánga úr skugga uni, aö kammerráöiÖ

haíi ekki up|)götvaÖ yfirhurÖi enna tvöföldu kosnínga mcö

{ijóöliguni ástæ^uni; enda mun {)aö og fvísýnt nijög, hvort

U])pá&ífúnga kauniierrá^sins, J)egar licnni er hreytt á J)ennan

hátt, muni í raun réltri ver^a hctri enn nefndíirinnar, eiiik-

um {)egar {)css er gáö, aÖ epfir {)ví seni kammerráÖiÖ

segir sjálfur |)á eru "margir hiiiir duglignstu og greindustu

hændur , einkuni {)cir er húa vÍÖ sjo", sem ekki ciga

10 hundruÖ lausaljár tll tíundar , (en hitt cr æöi óvísl,
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Iivort I)t'ir eiíía 10 luirulrui) e^ur meira í fíislelgn að auki).

íliii ötiuur á-síæ'^a , er iiiælíi ÍVani uieh öi^aii uppásduigu

Mrliíte^ö kiuuiuenáris fraiuar eiui iij»pásliuigu uefutlariuuar,

var hív*^h sú , seni leiddi af af) kjíirslofuinn var liæði vift-

felíiinu <>g allyfirgri|»sniikill, og svo |)ai^, aö fijáls kjörgengí

fylg'ii
, |)ví |íá niátti hafa tíundaskrár f)ær , seni sanular

hafa vcriö á ári hverjii uni láuga hríð, fyrir kosníngaskrár,

cn allar nafnaskrár kjíirgeiigra nianna, allar sentlíngar o. s. fr.,

yrM [)á ó[)aifar, [)ví kosníngariuöunum sjálfum væri ætlai) a^)

duíina um hæíiligleika [)eirra er kjósa skyldi. Slíkt frclsi

lilyti ari kveikja riláiida fjör í íillri [)j(>f)Íuiu, vekja cnn

inuiligasta föguu^, og á.st á []iui;inu og [)eini eiunn göfnga

og ágæta höf íngja sem hefir vciít (íjóhinni. Enn var

cu |)rií^ja ástæ^a, cr mælti frani meft frunivarpiuu, og [)að

var, a^ hiiuir ör^iigu ferL)Ír kosninganiauna á ciun kjörfund

fyrir alla syshi nr^u niiklu aul^veldari
, [jcgar j)eir eiuír

kosníiigaiueun, cr liezt voru al!) scr (cptir líkinduni), áttu

ai^ koma saman til kosnínga. ^að var og ekki rithöfund-

urinu i Kaupjuaiiiiahafnarjióstiiuim ciuriiigis, hcldur eiunig

alinc.sfh' [)cirra Islcndíuga cr her eru (í Kanpmanuahöfn),

scm túku frumvarp kainnierráðsius frammyfir ncfudarinuar,

og þessvegna reyudii |>cir , scm von var , aö halda [)ví

IVam, áme^aii nokkur von var um að fá [)ví fram koniið,

en úr jiví |>aft tókst ekki , diili^ust jif.ír aíS hera fram

up[)ástúngu [)á, sein j)eir áiitu einfaldasta og j)jóðligasta,

j)á cr var laus við annniarka hiiina tvegcja og veittí jafn-

franit alla [)á vi^su , seni í ra u n o g v e ru niá verðá

fyrir j)ví aÖ kosuíngar fari vcl. En uppástiiiiga j)essi er

einmidt frnmvarp kanimerráðsins óbreyít, nieð einföltliini

kosníngum í slað hinna tvöföldu
,

j^areö nieuu kváðust

hcldur kjósa einfaldar kosníngar, j)egar j)eim yrði við komíð,

og einkum á svo auÖveldan hátt sem f)ar er stúngið uppá.

flerra kammerráðið íjefir ekki, svo teljanda se , reynt til

að mótiuæla uppástúngu f)cssari í ritgjörö sinni, eöa jafna

henni saman við frumvarp sjálfs sin, hcldur veynír hann
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lil Iietiírja hana á sama Itand og Rrykjavíkiirticfiulaiinnar

(af |)vi hann gæilr einkis annars , <*nn a?» enai Ivöföldu

kosníngar sé bcztíir, hveniig scni ástatt cr); ver^ur aft

cins hcriiiiibil rárii^ af stöku snei^uni hvað honuin |)\'kir

að l)ví. Fyrst {)ykir honnni ísjárverf, einsog vænta niátfi,

ah stjórnin (að j)ví er hann heldur) niuni aldreí fallast

á {)vílika iippástúngu. ^að cr nii kunnigra cnn svo hcr

í Díuiniörku, hversu {lessari uiótl)áru cr varið og hva^ liún

niegi sér, að jíörf sé á a?) hrekja hana: að hera hana fyrir

sig er sania og aÖ bera upjiá sljórnina treg?)u sjálfs sín og

gjöra konúnginn a?» kolúngi. llið annaL) er lionuni {)ykir

ísjárvert á nieira skilt viÖ niáii?i: Herra kannnerráMi) segir

á einuni stalíi: ab "hinir 27 Islendingar" a'ski })css, aö cin-

földum kosníngnm, {leini cr \)e\r niæla meö, yrr:i farih fram

"ineb ()cim h;e(ti er vcrst gengdi, og varla máítí íitina annatin

verri'' (nie^ j)ví al^ kjósa í hverjum hreppi e^a sniáMiii

kjörsveitum), og leiriir hann jiau cin rök til jiess, a?> kosn-

ítigar muni dreifast fjarskaliga. En jiaö er fnlliiybl

ástæða til skiptíngarinnar, a?) sýslnrnar eru svo niiklar uni

sig, aft torvelt ver^iir, oha jaftivel beiíilínis ófa'rt fyrir marga,

ah sækja kosnínga])ing á einum stað í sýslunni j)egar kjósa

skal; en jia?) lítur svo út, sem ekki {)uríi mjög a?í óttast

aö kosniiigar dreifist, jiegar g.Ttt er a5 livcrsu kaninicr-

rá^ift sjáifur lýsir nientiin j)jóðarinnar, og er jia^ víst aíb

hann ýkír hana ckki. Hann scgir svo frá: a^ i serhverj-

uin hrepp, cr milii 20 og 30 húendur sé í, sé optast nær

t. a. m. tveir, j)rír, fjórir hændur, seni heri af öhruni "í

sinnuglcik, vitsniunum og inentun", og Iicldnr hann aTi liinir

niuiii kjósa ])á tii kjörnianna {legar kosníngar sc tvöfíddar.

En sé jiai^ nú álKi^ víst, aÖ ailir hinir , hændurnir, seiii

annars eru nii^ur mentaí^ir , hafi samt svo mikla mrnlun,

aÖ j)eir geti og vilji Ivjósa hina beztu nienn úr sveit sinni

til kjörmanna, og sé jiarnæst g;jört rái^ fynr, aö kjörmmn

þessir sé a])tur færir uni a5 kjósa góöa aljiíngismenn
, {)á

segir hitt sig beiiilínis sjálft , ari hinír mínnihátlar niuni
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faríi eptir ráíium og beiKHiigiuu ciiiia belri, cf J»eir troysla

sér ekki sjíílíir tii aö þekkja þanu úr seni bezt sé íallinn

til fulltrúa. ^citd ihvnn her svo Ijósan voit uni skynsenií

]>jór>ariniiar og vaníla?> hugarfar hennar, aÖ {)aö hlýtur að

hrinda i)urt ölluni kví^a fyrir hæltuni |)cini, cr leifta kynni

af miklu kosníngafrclsi , og \)nh j)ví franiar, seni serhver

einræ?;islig takniurkun, seni gagristæö er sannfæríiig |>jó5-

arinnar, Iciöir mcira illt af sér á Islandi enn á flcstuni Öðruni

lönduin. Vér verÖum aÖ fallast aÖ öllu leiti á |)aö, sem

Austíiröingar láía í Ijósi í bréfi sínu til ÍJcrra Balíhazars

Kristcnsens, aö einfaldar kosníngar sé iniklu Iietur fallnar

til aö vckja (^jóöarandann enn enar (vöföldu, enda hcíir og

kanimcrráÖiÖ játaö þetta sjálfur á einum staö í frumvarpi

{)ví, er hann sendi kanscllíinu. Hitt hefir kammerráöiö

alls ekki ininnzt á, aö kviknaö gæti rigur niilli kosníngar-

manna og kjörnianna , {)egar kosníngar cru ívölaldar , ef

óhappaliga tckst aÖ kjósa ; ckki getur hann heldur j^ess,

aö svo mætti viö bcra, aÖ stöku nicnn gæti meÖ ýmsu

móti haft áhrifur á enar fámcnnari kjÖrncfndir; j)etta er

{)ó athugavcrt, og hljóta nienn að jáía, aÖ mikiu hættara

sé viö {)essu {)egar kosníngar eru tvöfaldar , heldurenn

{icgar {)ær cru ciufaldar,

Herra kauimerráriiö er "algjörliga sannfær^ur um",

aö engin rÖdd á Islandi , ^'sú er aö nokkru sé meik cöa

metaiidi", muni fallast á brcytíngaratkvæ^i Herra Balíhazars

Kristcnscns uni aö fj<>lga tölu al|)ingÍ8nianna svo, aÖ {)eir

vcrÖi 48. Vér vitum nú reyndar ckki, livort Herra kammer-

ráöiÖ kann aö leggja {)cniia dóm á alla |)á , sem fallizt

hafa eöa fallast mnnu á hreylíiigar-atkvæöiö , til |)ess aö

láta ckki á sig gánga, {)ví ef svo væri gæti svo fariö, aÖ

rödd hans cin yröi "aÖ nokkru merk eöa nietandi" á Islaiidi.

$aö er kuniiugt, aÖ ölluiu, hverjum og einum , jícíni er

híiigaÖtil hafa látiö i Ijósi álit sitt um {letta niál (neiná ef

uiidan skyldi taka {)á, er tóku þátt í bænarkránni áriÖ 1837,

cn (teir gáíu ekki talaÖ sig sainan , og hafa {)ví ritaö
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n ö fii s ín w n d i r ein ú n ^i s < i 1 hihj n um ívS |) íng yrð

i

sctt ;í !íui(Iinn .sjáiru) licfir komí?> síiniíin uni, aö æykili^^ra

væii , aö ííl|>íngi.snienn væri fieiri rnn nol'ntlin í Hcykjavík

hefir stúngír) iipp á , og hcfir engínn tckiö færvi tll enn

32, nnk j)cirra scni konúngur sjíjllur áskiltli scr aö kjósa.

Hin helzfa , og lijá eínstíikuni niönnum (t. a. ni. Crínii

anitnianni Jónssyni) einasta nuUbíiran gegn hreytíngarat-

kvaíðinn keniur hvergi vift niálir> sjálft, og leiguliríarnir úr

Aiistrjör^uni hafa ekki einusinni virt sig til a^ geta liennar,

en |)aö var kosfnaÖurinn. Kaninierrá?)iö niá j)ví sjálfur

eiga rcikning jiann yfir kostna^araukann , er hann liclir

hygt "á árci^aiiligum rcikníngmir* , enda sýnir og Íncf

Austíirriínga Ijósliga , að nokkuö má mínka lianu
,
og cr

|)ar einnig hendt til , aö uppí f)enna kostna^ inegi láta

gánga jiingfararkaup hib forna , f=em upphaíliga var ætla^

fil skofpcníngs handa lögréffuniönnuni , og ávallt haff lil

þess me^au alj^íng stoL), en sí^an {)aö var lagt ni^ur hefir

|)mgfararkanpiö runni?) í sjóö sýslnmanna endurgjaldslaust,

\)o j)eir sc annars vel haldnir. Hinar ásía'fiurnar , sem

teknar eru upj) eptir konúngsfidltrúa , eru ekki hcldnr

J)úngar á voginni, j^ví j)óíf Island hcíVi fjölmcnnara fnlltrúa-

J>íng enn nokknrf annaft land i lieiniiiium, og jafin cl ferfalt

(e?)a \)6 væri áftfalt) fjölmennara enn Danmörk. j)á var^ar

J)aft mál engan nema Island, en Danmörk vcrfiur ekki af

j)ví fyrir ncinuni halla , heldur enn Eydanir vcr^a fyrir

halla J)ó
Jótar hafi fjölmcnnara j)ing aö tiltölu enn jieir,

J)areð afkvæí^in eru ekki lög?) saman ; cn hift mun scrhvcrr

sá játa, scni vit hcfir á ab mcta livcrs slik j)jó^sti|»tan er

vcrfi , a?) Island jiarfnast stcrkliga fjölmennara {)íngs, cf

})að á að verða annar) cnn sfjórnarncfnd, sem ekki sé ncma

landinu til jjýng^hi , en hafi hvorki álit né virÖíngii hjá

neinum. ^ar sem gctið er fil, ah ()cgar |iíngniÖnnnm vcrM

fjölgaö luuni fjölga meira enii að réttri tillölu tala {)eirra

er ómentaöir cru
, j)á væri |)etta því aö eins likligt, ef

merin gjörði ráð fyrir, að ekki sé nenia liérumliil 20 nienn
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;i öllii lainlitíu, scni Iia'fir st; ii\ ;jl[)íiigism.'irina, og [)íntiæaf>

;i5 inonii gæíi cininidt liilf cí [lessa nionn þogar kjósa skyUli,

'en [)aö cr lavisligt að íijöra lá?) fyrir slikii, cnda s<nir og

reynslan hvervctna, aö j)a5 er sjaldgæft aö liilta gáfuiucnn,

])á er nokkuð kvchur að, nenia [)ar scni |!Íng eru nokkurnvcgin

fjulnicnn. Herra kammerrá^íÖ j)ykist lci?)a rök tíl , ab

fístæöa sú, er tckin er af tölu [)íngmanna á al[)íngí cnu

forna, se '^ranimskökk og engu nýt", f^areð tala alj)fngis-

nianna, {)eirra er "kjörnir voru og til ráögjafar æilaöir",

Iiafi vcrii^ í)ö mcöan J^jótistjórnin stóð, en scinna 84. En

rakalciðsla {)essi hcfir samt mjög mistekizt , {)ví \)wS er

cins víst og nokkurr lilntiir má vcrÖa, aö frá {)ví al{)íng

var stofnai) og {)áiigafttil heruniLil 12ö4 (cn sjálfsagt cr

iih hclzt er litið íil j)essa tíniíihils) voru liiiiir reglulign

lögrettumenn cinniidt 48 (fernar tylftir manna) auk líigsögu.

nianns*). Jað viröist og svo, sem kammerráðiö sjálfur hafi

vitaí) þctta, og hafi hami j)essvegna reynt aö hjarga ser

nie8 \)vi íih hæta viö oröinu "ráögjafar", en {)á heíir honuni

víIjaÖ svo uiiílarliga til, aÖ haiin hefir gleynit helmingn-

um af "rá^gjöfum" {)essuni. Eptir [)ví sem Grngás skij)ar

fyrir skyhli ])allar [)rír vera umhverfis lögréttuna, svo víöir,

aö rúmliga megi sitja á hvcijum j)eírra fernar tylftir manna

;

á mírtpalli var ætlaö sæti {)cim fcriium tylftum manna er

lögréttusetu áttu, og |)araÖauki bisku|)um og lögsögumanni.

Sérhverr {)essara 48 manna, sem lögréttusetu átiu á {)ann

hátt sem nú var sagt, skyldi skipa tveim mönnum í lög-

réttu til umráÖa meö sér i atkvæÖamálum , og var ráö-

gjöfum j)essum skipaÖ til sætis á fremsta palli og aptasta,

öörum fyrir en öörum á hak {)ess er kosiö haföi. Jt'ssír
.

ráöanautar hafa nú ekki veriö taldir , en {)areö ksmmer-

ráÖiö tclur j^á nieö, {)á heföi hann átt aÖ ncfna 144 í staö

90. Og vart mun {)ví neitaÖ verÖa, aÖ 144 manna {)íiig

niuni ávinna sér viröíng og lotníng {^jóöarinnar iiokkurn-

Grágiís Í lögrHtuJjtetti.
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voginn öítmvísi cnn 20— 2G manna þíng, er \mvS nú [^es^ar

fjóröi Iiíuti j)íngnifinna liefir ekki veriÖ iíosinn af |)ji>r>inni.

Töluna á seinni öldum liefir kammerráöiö fært rett lil eptlr

Jónsbók, en hann Iieíir ekki orriiö varr vift tilskipnn er

Hákon konúngur Magnússon skömmu síöar gaf út , og

eínskorðar einmidt töluna \ih 48. Af» ööru leiti hafa fáir

nicð neinum hætti hángift i tÖlunni í sjálfri ser, og cinkuni

hefir Hcrra KrÍstenscn seiílagi tckiö ástæ^ur sínnr af fólks-

fjöldanum, á {lann hátt, aí) hverjum manni hlýtur aö |>ykja

þaö gjört svo skaipliga og Ijósiiga scm au^iö vav. Ekki hafa

menn heldur staÖifl á j)ví, ai*) fjÖldinn einn gæti útvegað

al[)ingi álit hjá stjórninni, en f)aö finnst óss \)ó liggja i

augum uppi, aö ílcstum nuuidi [>ykja njeira koma til j)egar

t. a. m. 42 væri ámóti 0, heldurenn {)egaí 20 yröi ámóti 6

eha þviumlikt. ^db er einnig mikils athuga vert, aT» varla

geta menn vonast til aö {)íngið verSi í hvert skipti fullskipai^,

og {)egar t. a. ni. ekki gæti sótt {)íng ncma [)rír hlutar

hlnna 20 nianna, {)á yrði ekki úr {)ví aiinað enn ncfnd, en

apturámóti er 30 manna samkoma allvirriuligt [>íng. Herra

kammerráöiö hefir farift aÖ hera sumum á hrýn útúr tölu

{icssari , að {leir se eintrjáníngsliga hncigí^ir a5 {)ví sem

fornt er, og honum {)ykir úreit; en ef áljkta skal frá því,

hvcrsu nefndin hin íslenzka hefir lýst Iiinu eldra {)íngí, og

frá or^um kammerráðsins í {)ætti ()eim sem her er uinrædt,

{)á hljótum vér ab ncita honum áb öllu uni, að hann eigl

rétt á ab hera slika sök á neinn mann, {)areö sjáanligt

er a5 hœöi hann og meiri hluti ncfndarinnar, ab f^ví er

ráÖa má, er etntrjátu'ngsliga hneigriur aö öllu {)ví sem út-

Icnt er, og er ekki einusinni færr um aö lýsa svo enni

aldafornu {>jó&stiptun , sem ávallt er hverjum Islendíngi

hjartakær, hversu scm missmíði hcnnar voru, aö á lýsíng-

unni verbi seií) ab honum hafi veriö al{)ing kært, e(í)a aö

niinnsta kosti aö hann ruinntist {>ess með viröíngu {)eirri

sem {)að á skilda, j^aö er ekki kyn \>ó mcnn haii um
lángan tima fundiö til óhcilla {)eirra, sem Islandi öllu, bæM

4
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landsfjórn f)ess og framför, stendur af ()ví, aö sfjórnín er

óþjóMig, ókunnug Öllu ásigkomulagi og háttum lands og

lýös, J)areö ekki er einusinni séö um, a?) íslenzkir lögfræð-

íngar geti aflaÖ sér á háskólanum nokkurrar þekkíngar á

cnumfrábrugðnu lögumlandsins ogstjórnarskipun, nema hvaö

f)eir geta sjál/ir íekíö sér fram meÖ ásíunílun og epíiríekt,

enda ])ó þeim sc framar Öbrum ætlaö aÖ standa í enum

vcraldligu emhætfum á landinu. Verður annmarki þessi

])ví tilfinnanligri, sem menn vevÖa varari viö, eptir því sem

menn verSa kunnugri hinum fornu stjórnarathöfnum, aö |)ær

hafa vcriö í mörgum greinum heiítugri og átt betur við enn

liinar síÖari, sem íeknar eru eptir Ööru landi, {)ar sem

ásigkomulagiö cr „aÖ öUu frábrugöiö" j)ví sem á Is-

landi er, cn {)etta heíir leidt með sér fjölda dauöra laga-

greina , ollað lagarugli og ó{)arfa luustángi , en síðan

bætist {)ar ofaná, að lög þessi cru boÖin {)jóöinni á málí

|)vi, sem ílestum er óaögcngiligt og ókunnugt — {lau eru

sumsc birt og haldin á danska túngu.

Hvaö máliö sncrtir, {)á ætlum vér ekki aö eyöa {)ar

orÖuin aÖ , {)ví sí.jór(íln he/ir ruí sjálf lálið sér skiljast,

hversu niálblcndíngurinn særi {)jóÖtilíinníngu Islendínga*)

og spííli sjálfu ()ínginu ; en á hinu ()arf engan aÖ furða,

{)ó bún hafi áskilið sér aö mega hafna hag sjálfrar sín,

{)egar svo ber undir. ^aö finnst oss ekki kynligt, {)ó

Herra kammerróöið íinni ekki hið niinnsta til ])estía , eÖa

{)ó hann álili hinn danska konúngsfuUtrúa ctnsog nokkurs-

konar skólameistara, sem Ínnræft geti (ííngmönnum grund-

vallarreglur stjórnarinnar frá enu "æÖra sjónsvæÖi", sem

hann standí á; öllu framar sambýöur {)ctta ágæfliga hinum

ó{)jóöliga skoöunarmáta hans á máli ()essu. Vér segjum

þaÖ er cptirlektavcrt aÖ 8já, Iiversu jafn- nafntogaður liíg-

frœftíngur og ()rsteð cr reynir til að fœra rök til {jcss , að

Islcndíngar Iiafi cngin {)jó5arrettinJi, af því þeir se evo— fáir.

Ójá — satt er það að ()jóðverjar i Slcsvík eru nokkrum þUs-

undum ílcii'í.
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éinúngís : aö þab er aö öllu rángt ab Bcgja, aft œtlast

megi til, að "allur þorri, cf ei hverr og einn", [)eii ra inanna

sení kosnir niundi verba til al])irigisnianna , geti einusinni

„nokkurnvcginn íil fullnustu náö efninu" (einsog ílerra

kaniinerráöið kemst a5 or^i heldur enn ekki litilátliga)

()egar mælt er á dariska túngu.

Viðvíkjandi því, hvort |)íngið eigi a?» halda í heyranda

hljóði 5 niundi þau orð kaninierráÖsins nægilíga lýsa áliti

hans , að j>vi er oss virðiöit, er liann segir aÖ aðgjörðir

])íngmanna geti "ekki orðiö i mitiní^ta matíl'* ([)au

eru hans orð) kunnugri um allt land fyrir [)ví, {)ó jiíng-

stufan sh látin öllum opín , og segir hann , að j)á niunl

ekki verÖa atirir til að hlýða á aðgjöröir {língmanna held-

urenn iftjuleysíng:jar úr Rcykjavik og {)aðan úr nágr-enninu.

BáÖar [)essar mótbárur eru j)annig lagaðar, að ekki {)arf ann-

að cnn niæla [)ær fram til [)css {lær reki sigsjálfar; sanit eru

j)etta einu ástæðurnav, sem Herra kammerráðið hefir til að

hurtskúfa {)ví sem einmitt á a5 kveikja lífsandann, hæði

í j)ínginu bg jijóðinni, og sem hiö forna alj)íng misti aldrei

um 900 ára nærfellt, eigi síður undir fullkoninu cinveldi

enn hinni frjálsustu J^jóðsljóvn. 5íið ev lika svo notagott(l)

sem Herra kammerráðið ætlar að veiía í staðinn, {)ví

nienn eiga von á að fá síutt og ófullkonilö ágrip af skírslu

um {)að sem fram fer, og jiað aö nokkrum árum liðnum ef

til vill, eigi inenn að spá eptir {)ví, hvenœr aðgjörðir

Reykjavíkur nefndarinnar voru hirlar.

Vér vítum eigi hvort Herra kammerráð Melsteö hefir

ásett sér, aö halda áfram götu {)á er hann hefir nú snúið

á, ogverja {)annig gáfum sínum og {)ekkíngu til að spyrna

á móti j)ví, aö skipun aljiingis veriö hetri og j)jóðligri; en

vér óttunist ekki j)ó svo væri, og {>að ekki {)ó valdið

geti veitt tillögum hans sigur um stundarsakir og bælt

iiiður sannleikann.
r

Islendingr.

4.*



III.

NOKKRAR ATHUGASEMDIR VIÐ SVAR
EINS "ÍSLENDÍNGERS" UPPÁ ATHUGA-
SEMDIR MELSTEÐS KAMMERRÁÐS UM

ALI)ÍNGISMÁLIÐ.

f

I Nr. 1280—1282 af "Fuöurlandinii" í ár hefir '-íslendínger"

nokkuiT koniið lueft svar tii íithugasemda {)eirra, er Melstcö

kammerrííÖ hafM gjört við íilþingismáliÖ , og prentaftar

voru í Bcrlíngatíðindum Nr. 150— 153. 5» aö svar þctta

muni varla niegna að villa sjónir fyrir neinum, sem leggur

nokkurn hug á málið, j)ó lítt kunnugur væri, ásigkomnlagi

Islands, }>á virÖist mer |)í> ekki ófíarft, ineö því niálefnið

er mikilvægt , ekki einúngis fyrir Island heldur einnig alla

Danmtirku, aö Ici?)a mönnum fyrir sjónir röksemdir og ráö-
r

bragÖ Islcndi'ngs {)essa. í stÖku greinum, {)ó ekki væri til

annars enn til aö benda á , meö hvílíku ráiíglæti , aö cg

ekki segi gapaskap, hann hcfir fundiö aö aögjöröum Melstcös

kammerráös í {)essu uiáli, og er þaö {)ess áfellisverÖara,

sem hann vissi að M. sjálfur mundi ekki aö likindum geta

komiÖ svörum fyrir sig fyrr cim svo sem aö áii liðnu.

'*Islendínger" {)essi hyrjar meÖ {>ví , aö haiin kveöur

upp dóni yfir aÖgjöröir Reykjavíkur - ncfndarinnar allar

saman , og lýtur hann aÖ {jví , aö ncfndarmenn hafi ckki

getað gjört ser Ijósa og fasta hugmynd um slÖÖu landsins

og á.sigkomulag, {>egar á allt skyldi I/ta, {)eir hafi ekki

{)ekkt landsins sönnu nauösynjar , eöa ekki gefiö. {)eini

gaun), eÖa ckki {)oraÖ aÖ hera {)scr fram, og {)essvegna se

einniidt allra mikilvægust.u málcfnin : skólamáliÖ , spitala-

máliö og al[)íngismáliö, lakast lcyst af hendi. I. hcfirtrauð-

liga íhugaö lil fullnusíu, hversu {)úngar ákærur {)ær eru

sem hann kvngir yfir ncfndaimcnn. Sérhvcrr óhlutdrægur
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nuiLjup varö aö illíta embættismcnn þá, scni kvaddir voru

i nefndína, epfir stíiÖu jjeirra og framkvæmílum aÖ undan-

förnu, færari enn aöra Islcndínga til aö skynja , Iiversu

sambandi [)ví er háttaÖ sem Island slendur í viÖ Dan-

murku, til aí) fiekkja Islands líig og sijórnarbáttu í smáu

og stóru, kosti þcss og annmarka, siöferðisbáttu, mentun

og efnídiag landsmanna ; honiim veröur því þaö fyrir, að

ákæra |)á um afski|)taleysi á bagsmunum landsins, ef>a

|)orleysi aí) segja álit sitt. Fyrir |)cssum æruleysis dómi

segir bann megi færa órækar ásítæftur , en hann færii* cin-

úngis til í þessu skyrn me^ferö ncfndarinnar á |)cim {)rcm

málcfnum sem áÖur eru talin. Viðvíkjandi skólamálinu

tekur hann f)að einkum fram, ^5 ncfndin haft byggt á f)v/,

ai^ hún bafi gjört rái^ fyrir aö skólinn ætti aÖ ciiis hérunihil

50 j)úsundir dala , |)ar sem þaÖ væri [)ó síöar sannab, aÖ

eignir hans mundi veröa hartnær [)rofalt mciri , cn spílala-

málið segir bann jieir bafi skoÖaÖ svo cintrjáníngsliga

og lítilmannliga , aÖ ekki sé fyrir að sjá bvenær umhót

verÖi gjörö á lieknasctníngum og spítulunum. Líti maöur

nú á skólamálið , [)á cr nokkurnvcginn víst aÖ bann befir

vali?) j)ar dænii n»jug óhcpjtiliga, [)ví j)aíS cr Ijós vottuv

[)css, a?> njál |)€tta haíi vcriÖ nokkuruveginn fullsko^aö frá

öíluni hliöuni, aö hvcrgi heíir enn[)á verift fæift til neín ný

ástæða svo á bafi hori^, hvorki mc5 \\h móti ílutningi skól-

ans frá Bessastuöum til Reykjavíkurj og j)aí!) var eginliga

eina atriöit^ sem komiÓ gat til álita ncfndarinnar í {)cssu

niáli, cn annaö ekki, og til aö rannsaka [^aö, sem ritað

baföi veriö uni fjárhag skólans einkanliga, ^voru j)cim alls

engin skírtcini feugín í bendur; niun og bverr niaður sjá,

sem nokkurt skyn her á hvernig mál fara fram á slíkum

fundum, aö slíkt starf.var ekki fyrir aöra eins samkomu

og [)á i Keykjavik, sem baföi svo stuttan tíma. ^g^b skal

og gcta í stuttu máli, aÖ söniiun sú, sem á aö vera i"INýju"^

Felagsritum 1842'* fyrir {)ví, aft skólasjó^urinn si^ [)refaldur

viÖ |)ab sem omljættismcnnirnir I;afa taliö , l/íur h;f si)a



54

tortryggiliga út, og nnindi, |)vi niiöur, varla standast ná-

kvæma rannsókn.

^áb mundi vera elns mikÍLí ránglæti að ásíika nefndar-

menn um , a?t f)eir hafi sýtit eiritrjáiiíngskap og lííil-

mennsku í nie^ferh sinni á spítalínnálinu. má vera

að I. Iiaíi ekki vit á, aiS j)egar eitíhvað heíir verift stofn-

sett í allra bezta tiigángi , og sta^ift um heilar aUlir og

iinniö mikið gagn, f)á
verður f)ví ekki steypt um koll án

f)ess aö nein mótmælí komi fram |iví til öptrunar, j)ó til-

gángur f}eirra sé góönr scm kollsteypa vilja; en hann,

hef?)i Jió átt aö kynna ser, á^uv enn Iiann felkli slíkan
r

Úóm, aÖ sjálfur lantllæknirinn á IsÍaníli, sem hæöi er rétt-

sýnn og vel aÖ sei', heíir álitiíí mjög ísjárvert aö verja

eignum [)eini, sem holdsveikra spíialar eiga, til læknínga-

f)arfa á landinu
,

og má
f)ó

nærri geta aÖ honum muni

annt um aÖ lækníngasíjórn á lanílinu sé skipað svo hagan-

liga scm unnt er. J>aö er |)ví engin furöa, fxS sumum af

nefndarmöimum hafi litlzt sama um j)ctta mál , og eiga

fieir f)ví enganveginn skilið að f)eir sc ásakaðir um ein-

trjáningskap, j)ó málalokin kunni aö falla illa j)eiin, er

ööruvísi litu á málii^,

Vér snúum nú aö |)ví sem I. segir um alþínglsmálið,

og einkanliga aÖ ákærum hans við M. kanmierráÖ, fyrir f)ann

{)átt sem hann hefir áít í nieöferö j)ess í nefndinni. 5ar

sem I. segir, að mál f)eUa hafi optar enn einusinni verið

scnt cnum æöii emhætlisniönnum á Is'Iandi til aö scgja

állt um f>aö, f*á er jictta ósatuíiudi; {)ó royndar leitað

hafi veriÖ áiiís manna nokkrum sinnum um {)aÖ , á hvern

hátt Island gæli tekiö {)átt í {)íngum Dana, hefir emhætíis-

niönnunum aldrei verið hoöiö að íhuga hversu haga skyldi

{)íngi á Islandi séri'líigi, fyrr enn epíir ()að kí>nijngur var

búinn að gefa út allrahæstan úrskurö sinn 20 Maí 1840,

nema ef undan skyldi taka, aÖ hænarskrá úr Sunnlendínga-

fjórÖúngi nm [^etta efní var send kansellíinu frá amtmann-

inum í su5uiumdæminu 1837. Eins hugsunailaust er
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liUt, at œtlast til þess af einstökuin nefndarmíSnnuni, ab

Jíeir skylili hveri' um sig liafa gagnliugsað svo niálið og

gruiingengift til fullriustu áður enu [)eir koniu á fund i

Reykjavík 1841, aÖ jiaÖ hefði verið j)eim auðvelt scmja

kosníngarlögin (>egar á fund var koiniö, {)ví naumliga

mundi nokkurr Iiafa getaö séð til fullnustu kost og löst á

olluai þeim grundvallarreglum sem leggja niátti fyrir kosn-

ingnm, nenia hann sæi hvernig J)ær gæfist þegar {)ær væri

rcyndar útí hörgul, en slíkt hefi í að likindum orÖið óvinn-

anda verk hverjum einum, einkum f)egar menn íhuga, aÖ

allic nefndarmcnn hafa cmbætti á hcndi, og sumir niarg-

hrotin stíirf, sem {>eír mcga ckki íeggja undír höfuÖ.

Nefndarmenn uröu því likíiga fyrst á fundinum að koma

sér saman um aðalatriði kosníngarlaga þeirra , er j)eir

vlhlu ráða til, cinkum um kjörkostina, cn selja siðan

etnum manni cða fácinum í hendur að scuija lagafrum-

var{3Íð sjálft, ^að eitt hefÖi reyndar mátt með sanngirni

heimta af fundarmönnum, að {)eir hefói húiö sig undir

{)essa samvíonu á {)ann hátt, aö hverr og oinn hefoi leít

azt viÖ fyrirfram aö g]Öra ser svo skíra hugmynd, sem

auöið var, um aðalatriöi niálsins, og kynnt sér rit {)au, er

hann hclt mundi geía oröið scr til stuöníngs til aö ná

fullri og fíistri meiníngu um máliö. Jaö niun nokkurn-

veginn óhætt að skjóta j)ví undir áiit hvers óhlutdrægs

manns, hvort eöa aö hvc niiklu leiti sjá mcgi á aðíyöröum

í {)essu málí, aÖ hann hafí trassaÖ að húa sig undíi-

starf sift á {)onnan hátt, og mun ekki j)urfa aÖ óltast að

svariÖ gáiigi honuni á móti. Hilt getur maöur jafuframt

fúsliga viðuikennt, að nefndiirmcnn ,
og J)ai- á meÖal M.,

hafi ekki hitt {)að er Islandi hagaÖi hezt, {>á er {)eir völdu

gruntlvaliarreglur fyrir kosníngarlögnnuin ; cn {)ess vil eg

geta, að hcfói ncfndarmenn valiö sér aÖrav grundvallarrcgl-

ur, sem lengra hcfÖi vikið frá kosníi»garIögum Dana, {)á

beföi miílinu aÖ líkindum ekki orÖið lokið á fundinum 1841,

og oröið aö gcyma {)að til fundarins 18A3, en {)á hefOi
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íaúzt fyrlr sjálfu })/nginu um ílein enn eitt ár, og niundi

])ati varla bafa verir) aÖ vjlja ens tignaða gjafara, ne ab

ósk 1» eSa nokknrs Islendíngs. Sé nó {>annig rétt á allt

lili^, vv TíokkvirnvcgÍnn víst aft luenn vcríSa aí> játa,

a5 M. hefir gjört jiað scm í hans valdi sfóft , (il (ícss að

ntálinu yihi svni haganligast fyrir komií^, j)ví j)egar kosn-

íngarlögin voru alsaniin og hann sá at) grundvallarregla

J)eirra nuiníli cngu sínni vcröa Lslandi haganlig, fiá henti

hann, hið hraðasfa honiini var au^iÖj á a&ra skipun á

jjinginu , er hetur ælli vi?» ásigkoniulag landsins.

I *'alhngasenidiinr' sínum uni alþmgisniálið heíir M.

atb nokkru leiíi leítazt vi^ aö svna, ab hreyiírigar-atkvífbi

})au og u|)])ásfiíngur, seni hornar voru upp í riróarskeldu,

j^)egar máli^ var vædt j)ar, væii óhaganligar, og heíir hanij

{)á l>yggt á {)víj aö ckki niutidi hægt a5 Iiæta til muaa

kostiíngariíig nífiKlaiinnar, mcöan menn heltli sér fast við

enar einföldu kosníiigar; aft ö^ru Iciíi iieíir hann tekift |)að

nákvæmíigar frani , hvcrsu aí» tvöfaldar kosníngar hagarii

Islamíi hefur, f)ví sjálf kosníngar-aöferÖin veitli niönnum

j)á vissu um, aft kosníngar niuncli heppnast vcl, og f)cirrl

vissu niætti stjórnin ekki slcppa. ef hún vildi gæta j)ess

sem skynsamligt er , cn jiegar cinfaldar kosningar væri

vib haí^ar, væri J>aÖ kjörstofninn einn sem ætti ab veita

slíka vissu. ^nt) cr auðséð af j)essu, nh orð hans koma

hér öldúngis saman » ið j^aÖ, er hann gjör?)i á fundinum

1841 og eplir hann. heíir I. reyiit til aÖ sýna ósam-

kvæmni hans viö sjálfan sig, meö j)ví aö lienda eptir

honum einstök orÖatiltæki
, jiarsein hann íinni aÖ verki

sjálfs sm, og fekur I, |)á fiam um leiö "liiö lofsvcrÖa

stööuglyndi*' Tslendinga i Kaupmaiinaliöfn , aö j)eir haíi

ávallt fyigt fram sania kjörslofni , onda l»ó hann viöur-

kenni sjálfnr, aö j)eir Iiafi rcynt aÖ lialda fram enni sí5ari

nppástúngu kanimerráösiiis, mci'an nokknr von var um aö

fá henni fiam komiö, en
[
egar j)aö vildi ekki. heppnast,

haíi J)eir komiö fram meö aöra nppástúngu, j)aö er að skiija
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önnur kosnfngalög, sem sleppfu jafnvel aptur {)ví sem Mnar

tvöfölíUi kosníngar liafa til aö Iiera til aí) tryggja völin, og

heföi ,[}eir J>ví {)urft lítið vit til aö sjíi {)aft fyrir , aft enn

ómöguligra niundi veröa ab "koma franf' slikum lögum.

;Þáttur f)cssi mundi veröa lángorðari enn lionum var

ætlað, ef ætti aö elta I. fet fyrir fet í röksemdaleiöslum

lians, scm eru bæði nokkuft á hlaupum og grunnhyggiligar,

og heföi j)ó meö |)ví mátt enn betur sýna, aö hann hefir

ekki veriö færr um aö gjöra ser skíra hugmynd um nokk-

urt atrjöi i öllu {)essu máli, og allra sizt um |)aö, hversu

undirstöÖur kosnínganna fara aÖ hrcyta ákvörÖunum ko«n-

ingarlaganna eptir ser, ^aö voröur {>ví aö n^ægja aÖ ííýna

á nokkrum enum heldri atrlöum hversu skakkt j)að cr og

ástæöuhiust sem hann fer meÖ.

I málinu um f)íngmannafjöldann hefir I. sýnt lærdóm

sínn á því , aö grafa upp hvaö margir löggjafar og ráö-

gjafar hafi fyrrum vcriö á al{)ÍMgi , {)ykir honum, a^ ef

ckki verÖÍ á a\|)ingi , {)vi sem nú á aÖ stofna , nema 26

J)íngmenn, og gæti ekki ncma {)rír hlutar {)eirra kontiÖ til

|)ingsvns , yvÖi sHkt {)íng elvki annaö enn nefnd ; hann

spgir og að ílestum muni {)ykja nieira vert um atkvæði

42 á miSti 6, cnn \tó 20 vævi á móíi G eÖa {)víumlíkt.

Ilvort sem nú al()íiigismenn í fornöld liafa voriö íleiri eöa

færri, {)á er {laö óyggjandi sannleikur, aö meðan en forna

lögun var á a!{)íngi, svo aö hæöi löggjafarvaidiö og hiö

æösta dómsvald var i {)ess höndum, á {)vi landi, hvar

ofureflið átti mikin j)átt í landstjórninni
, J)á var þess von

að mönnum {)ætti bæöi skynsamligt og nauðsynligt aö laga

svo {)íngið, aÖ þaö byði af sér ótta, og gæti komið j)eirri

pannfæ'ríng inn hjá {)jóöinni , aö J)ví sem auðiö var , að

ekki mundí hiýta að veifa mótstöðu dóinum Jieiria og

ályktununi. Við rá^gjafar[)íng er apturánióti allt öðiu

iiiáli að skipta. Jar kcniur allt undir jiví, j)egar um jiíng-

mannafjöldann er að rœða , aö allra hagsmunum sh svo

kröptugliga haldið fram , að menn mcgi vera vissir nm.
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stjórnin valið síðan |>að sem hcnni finnst haganlignst og á

beztum rökum hyggt. I {)eim lönilum, {)ar sem viðskiptum

rg hagsmununi manna er mjög niisjafnt háttað, er auðséð

(ið nauðsyn er á að fulltrúum sé fjölgað, enn apturámóti

þarf að cins fárra fulltrúa þav sem sjaldan ber við i\b

hagsmuuir manna komi i hága. Gæti menn dú að Islaiuli,

J)á mun varla vera sjíildgaífara á nokkru landi að hags-

munir manna fari í hága enn einmitt ()ar. ^egar íslenzkir

og (lanskir verziunarmenn eru frá skildir, sem hæði eru

fáir, og lítinn eða engan {)átt geta vonast tll aö fá í {)íng-

inu, eru landsmenn tómir almúgameim, sem lifa á jarð-

irkju og íiskiveiöum, \ió skipta megi {)eim í minni flokka,

t. a. m. sjálfseignarhændur og landsetahændur, hjáleigu-

menn og þurrahúðarmenn o. s. frv., e'^a {)á emhættisnienn,

en stöðu {)eirra og atvinnuveg er samt einnig {íannveg

háttaö, að \)eir eru venzlaöri almúgastéttínni enn annarstaðar

er vant að vera. Jegíir ákveÖa skal um þingmannafjölda

á Islandi veröur {)ví nokkurnveginn víst , að tveggja

grundvallaratríöa {)arf einkum aö gæta: fyrst, að maöur

sé til svara frá sérhverjum hluta lands, svo okunnugleiki

á heraöa háttum veröi ekki til tálmunar, jafnvel {)ó

lítíð kveöi reyndar að mismun {)eim, sem er á J)örfuni

cða hngsmunum hcraðanna, hins og annars, að nienn megi

eiga von á að f)eir sem vitrastir og framkvœmdarsamastir

eru á landinu komist í {»íngiö; e« hyernig ()ctfa tvennt

muni takast, {)egar þíngmenn eru látnir vcra 2G, einsog

nú er, eru {)eir einir færir um aö diama scm nákunnugir eru

bæði heruðum og elnstökuni mönnum, og mun í því efni

jákvæði IM^ mega líkliga eins mikið og neikvæði p ; svo

munu og aliir þeir, sem skrifuöu undir hænarskrána 1837

— f)vi ()að var nokkurnvegin vist, aö meðal f)eiira var

meiri hluti enna vitrustu manna á landinu — og Reykja-

víkur-ncfndin, geta staöiö vel jafnfætis {)cssum 27 Kaup-

nKinnahafnar-Islendínguni, enum aust/irzku Iriguliöum, eÖa
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hverjum sem hefir samið hrcf {ieirra, og Dönum {)eim, sem

látið hafa i Ijósi álit sitt um þetta mál.

Aö fjölga (uiltrúum meira enn nægiligt mætti virí^ast

eptir f)ví sem nú er talift, til f)css íí^ veita J)ÍTiginu "vald

og álit," mundi þó vcra vogunarleikur. Álit (lað , aeni

fjóÖin og stjórnin fœr á [)inginu, mun cfalaust verða

allra mest undir {)ví komííl), hvornig þíngménn leysa mál

fau af hendi sem þeim veröa fengin lil íhugunar. Jess

er t, a. m. vænta, aö 20 atkvæfta yfnhorÖ á móti G

muni ver^a fullkoniliga eins miki! ástæöa fyrir stjórnina til

aÖ hugleiða nákvæmliga ástæÖur nieira hlutans, einsog |)ó

42 væri móti 6, Tilgángurinn mundi {)ó líkliga ekki vera að

ótta stjórninni með atkvæ^afjölda. Yri^i [)íogniönnum fjölgað

framar enn hófi gegnir, væri lángtum heldur kviöanda, aí)

það hamlaði píngsförfuni ótilhlýðilíga, hcldurenn vonanda

væri að [)au yrði fyrir [)að íljóíar crur hetur rekin. ^araö-

auki er eitt atriði mikils vert, og mun raunin sýna, aÖ

al[)ing muni ekki meta [)að einkis, cn hvort sem væri, |)á

virðist sem stjórnin hafi fullkonma ástæðu til að mcta [)að

mikils, og [)aö er kostnaðaraukinn [)cgar fjölga skal {)íng-

mönnuni.

Að sönnu kallar I. ástæðu |)á, sem tckin er frá kostn-

aöaraukanuninióti (jólgun [^ingniauna, "mótháru, scm hvergi

komi við málíð sjálft," og hafi ckki cinusinni leiguli'^'arnir

ur AustíjörÖum **virt sig til" að geta hennar. 1. n»un

naumast vita, að fjárhcinita su, scm jafnað er á lausa-

Qárhundruðin á lölandi, til að standa straum af sakaniálum,

gjalda mcö fcrðakostnað [)eirra, sem ciga að hafa hann

gefins, og til annarra almenníngs [)arfa (t. a. m. einsog

farið er með jafna?:avsjó5i amtanna í Danmörku) hefir að

untlanförnu sjaldan náð 2000 ríkisdala um árið nm alit

land^ og ()ykir (xí laiidshúum fjárlieimta [)essi æriÖ ()óng

undir aö hóa , og hera sig optsínnis upp undan heinii.

Hcrumhil 2000 ríkisdala kostnaöarauki á ári hverju (eður

milli 3 og 4000 dala annaðhvort ár) er þessvegna cfalaust^
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svo mikilvægt atriði, aö sljórninni mundí ftæma að rirða

6Íg til að líta á ()að, f>ví Jiaft citt mundí vcrfta m5g íil að

hverfa huga laDclsnianna frá {)inginu ullusanian, sem oUi

álÖgu {)essari.

I. hefir enganvcgiim hrundið sunnun Ms. (enda rsundi

{)að og verÖa torsótl) fyrir {)ví, að uppástúnga sii, com

minni hluti nefndarinnar á Hróarskcldu {)ingi gjurði: að

láta kjörgengi og kosníngarrétt gánga frá jarÖeigcndum til

leiguliða að áratali, mundi Iciða mikin dilk optir ser, og

alit annað enn minni hluti nefndarinnar hafÖi fyrir eeð,

er þaÖ einkum, að mikill fjuldi jarÖfígenda, og þaft á

meðal enna auÖugari, scm nienn vcrÖa {)ó aö gjÖra váð

fyrir sh betur mentaðir enn aðrir, veröa svipílr {jíngrctíind-

um , án þess að ábúendur jarðanna fái {)au aÖ sania

skapi. $arámóti áfellir hann M. harÖIiga, að Öll ritgjörð

hans se fædd mcð lýtuni og sprottin af dauðum hókaiær-

dómiy vegna {)ess aÖ hann heíir í hvorugu frumvarpinu kast-

að hurt Öllu þvf, sem veita mátti vissu um ad völin heppn-

aðist , og einkum vegna {)css hann hcfír álitið ógjurning,

|)egar einföldum kosningum væri haldið, að láta kjósa í

hverjum hreppi eða í mörgum kjörsveitum í hverju kjör-

{)íngi. 5að cr nokkurnveginn víst, að reynslan hefir sýnt

hcr í Danmörku til fullnustu, að {)ar sem margir kaup-

staðir eiga kjör saman , þar er sá kaupstaður vanur að

ráða mcstu um kosníngar , sem stærstur er i þínginit.

^cgar einu kjÖr{)íngi er nu 6ki;;t, almcnnast í 10 eða 12

s'veitir , sem eiga opt illt með a.j nf snman sökum vega-

lengda eða torfæra, svó að inn!: ';ar einnar sveitar {)ekkja

lítið eöa ekkert til manna í uörum sveitum (og cnginn sá

ma^ur scm kunnugur er i heruðum á Islandi mun gefa

neitaÖ, aö þannig sé opt háttað milli hreppanna, {)ó {)eir

sé í sömu sýslu), {)á er mér spurn, hvort nokkur líkintli

sé til að kosníngar muni heppnast vcl í slíkum kjÖr{)íng-

um , cöa hvort einn eða tvcir hreppar , {>eir sem stærstir

cru, muni ekki ráða mcstu um kosníngarnar, en |)á hætta-
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allar hinar kjörsveitlrnar um leið aö skipta scr af hvern-

ig kosníngar fara. 5a5 er rcyndar enginn dau5ur bóka-

læidóniur sem hcfir getaí) klakið út slíku friimvarpi; hítt

er ullu heldur nokkurnvegina víst, það vantar hvern

fineGl hæöi af hókalærdómi og öllu viti.

^etta hendir oss cnn á a?) íhuga enar tvöföldu ,kosn-

íngar, sem M. hefir siðar ráöið til og mælt fram með í

''athugasemdum" sinum. l>egar M. var orhinn sann-

færSur um , að ekki væri hægt að gjöra |)íngiÖ einsog

því var œtlaÖ atí) vera , ef einfaldar kosníngar værí lög-

lciddar , og mena vildu þó ekki sleppa öllu, sem gat veitt

nokkra vissu um aij kosníngar heppna?}ist , f>á vhtSi liann

til að yfirgefa j)etta. kosníngalag og taka til hinna Ivöföhlu.

Meun lögöu það eitt móti þessari uppástungu, nb kosníng-

armennirnir mundi leggja minni hug á kosningar, og f}a5

var eina mótháran, má nærri geta, eplir j)ví sem í.

fíjálfur lýsir M, að gáfum og kunnáttu, a5 honum num

ekki hafa komiö 'd<lí Öllu óvart, a^ íleira mætti finna að

tvöföldum kosníngum J)egar á allt er litið, og f)að einkum

sera I. hefir teki?) fram, a5 rígur gæti kviknað milli kosn-

ingarmanna og kjörmanna ef óheppiliga tækist að kjósa,

og aö hægra vœri {)á fyrir einstaka menn a?) hafa höntl

i me& kjörmönnum, enn })egar einfaldar kosníngar væii

haföar. En {)ab er eins líkligt aö M. hafi haldið, ab mót.

bárur {>cssar mundi einkis mega sér á Islandi, og að hann

haíi ekki viljaií) gjöra málalengíng með {)vi að tala um
{)ær , þegar hann sá að cngin hrýn nauðsyn var á að

hrekja {)ær; enda er {)aö og hægðar leikur að sýna, að

móthárur þessar mega sér einkis, cinsog hcr stcndur á:

5ar scm landshiium er skipt i maigar ólíkar stéttir,

og hagsnmnir hverrar stc(tar við aðra rí!*ia í hága ,
geíur

stundum farið svo, einkum meðan {)íngiö er í harnæsku,

að kjörmenn veldi {)á sem kosníngamönnum mætti verr

líka, j)ví svo mætti fara, að cnir fáu k'örmenn kysi {)ann

mann, er ekki færi að óskum meira hluta kosníngarmanna



{V2

fyiir hngsmuna sakir sjálfs sín ; en til hins eru engar

likur aptur á nióti , að kjunuenn kveði ekki þann mann

tii {lítigsetu , sem ab gáfuni og framkvœmdarsenii bæri af

öl^rum í Iiygöarlagi sínu. er {)ví hvorttveggja , að

mótbára {)e8si má sér ekki mikils, og heíir ekki rætzt i

IXoregí , euda á hún enganveginn við á Islandi , þarscm

stéttamunur cr svo aö segja enginn, cinsog áður er sagt,

og sjaldan ber vib að hagsmunir manna fara í bííga.

Og ])a?i er víst , að ólíkligra er aÖ menn eiri kosningum

])eim illa, er gjuröar eru af kjurmunnum, enn j)ar sem

einraUlar kosningar eru i muigum sniásveituni i sania

kjór{)íngi. Jar scm menn óttast aö cinstakir menn muni

lial'a hönd í bagga mcö kjörmöunum franiar enn vera ber,

|)á hafa menn iíkliga einkum fyrir auguni, aö sfjórnin mundi

neyta Jicirra ráöa scm standa í hcnnar valdi til þess, aÖ

kosníngar gengi henni sem mest aÖ óskum, cinsog vant er

aÖ vcra {>ar sem konúngsvaldiö er takmarkað, og cr J)ví

ekki aö neita, að {)essu má hægar viö koma viö líthm flukk

kjurmanna enn viö allan fjulda kosníngarmanna ; en mcnn

mætti {)á epyija, hvort cn danska stjóru hafi nokkru sinoi

sýnt cna mlnnstu tilhneigíng tii aö beita einu oinasta bragÖi

til aÖ gcta snniö kosníngum sér aÖ skapi. Og {)ó mcnn

geti ckki reidt sig á aö Íiún fari ])vi cnu sama fram eptir-

leiÖis,
J)á

liggur {)ó Isiaiid 300 milur frá aöalsetri stjórn-

aiinnar, {)ví er stýrt af embættismönnum, sem aö einum

undanteknum cru vanir að vcra Islcndíngar , {)araðauki

er landið svo víölent, og ferðir strjálar miUum heraða, og

cnn cr lundarlagi Islendínga f)annig háttað, aÖ {)eir eru

sjálfræÖismeiin og tregir á aö fara aö annarra ráðum,

nema órækar ásíæöur sé til fícröar , og má vera aö {jctta

sé citt af aðíiiíjuökcnnum {)cirra. Allt {)etta er fullgylt

yeö fyrir, að hvorki síjórnin né einstakir menn aörir muni

nokkru siuni geta ráöiö viÖ kjörnienn svo miklu skipti.

Melstcð hefir s^nt, aÖ ekki sé hætt viö aö landsmenn

muni slá slakara viö kosníngar ])ó {)ær sé tvöfaldur], en
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|)ab er auT)seb her hvenjig 1. heíir lag á nb fara nieö ástæöur

Ms, aér í hag. M. hefir sagt nic5al annars , aö jafnan sé

vanir ab vera nokkrir nienn i hverjum hrcpp , er takí

öörum fram að sinnugleik , vitsniunum og nienfun , og

muncll þeir standa næstir til að veríla kjörnienn. Af |)essu

leiöir í. fíá
ályktun : aft |iareí!» hændur {lessir hafi svo

mikiö álit nieöal sinna líka, aö líkligt sc ficir verði kjör-

menn , fiá muai |)eir einnig geta leiöhcint bændunum

sjálfum til aö velja hentuga fiingmenn. L gleymir f)ví,

ab f)a& er fyrst f)á, er hinir sinnugari hændur koma allir

saman úr öllum hrepj»um í kjÖrf)ínginu , aÖ M. fiykist

hafa vissu um aö kosningar nmni heppnast
; fiaÖ er au5-

séö, aö {)egar fjölmcnnur hreppur yröi mestu ráÖandi uni

einfaldar kosníngar f)á
mundu cinstakir menn , fieir er

öörum eru fremri þar í hreppnum , ráöa svo miklu um
kosníngar alf)íngismanna , aö fiað gengi úr hófi , og mœtti

vcrÖa hættusamt.

j^aö er f)vi nokkurnveginn vist, aÖ ástæÖur f)œr sem til

eru færðar móti tvöfölduni kosninguni veröa öldúngis ógyldar,

aö minnsta kosti á Islatidi. HugleiÖi menn nú f)araÖauki, aÖ

f)ar er enginn eíi á aÖ sá oinn koslur verður c^jörr af stjórn-

arinnar hendi, aÖ fietía kosníngarlag verÖi lögleidt, f)\í aö

uðruin kosti getur hún ekki meö neinu viti sleppt f)vi,

sem eitt getur vcitt henni nokkra vissu iim að kosníngar

heppnist meö einföldum völum, og fiað er; að setja nægi-

ligan kjörstofn ; en f)ó hann sé hafður svo lítill sem verður,

mun hann jafnán valda miklum vandrœr-um f)egar fram-

kvæma skal, f)ví hann hlýtur aö svipfa marga kosníngar-

rétti , cr eptir stétt þeirra annars mætti f)ykja eiga hann

skilinn, og einkanliga fækka kjörgengum mönnum, hæði að

tölunni lil og að útrými kjörgcnginnar. jþá mundi |íað jjykja

fullsýnt, aö M. hofir ekki fylgt ncinni doöa-reglu, f)ar sem

hann kom fram meö frumvarp sitt til tvöfaldra kosninga

og hefir haldiö f)eim fram , og f)ó menn verði aö játa, aö

hann hafi reynt, svo seni hann gat, aö snei?ia hjá öllum
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ójufnum í fiumvörpum si'num um þínglð , |)á er {)ó ekki

Iiin mínnsta ásfæöa til að bera honum á brýn, óttí og

hugleysi haíi yrirhor?)iö í allri ritgjörð hans. Hitt má
reyndar sjá , aft I. seíur lítt fyrir sig ójöfnurnar , f»egar

menn gæta að |)arsem híinn segír í "Fööurlandinu" Nr. 1282

á 2um dálki ') aö allflestir Islenílíngar , þeir sem í Kaup-

niannahÖfn eru , hafi tekíð seinni lippástungu kammer-

ráösins fram yíir uppástúngu nefndarinnar, og reynt {)ess-

vegna til aö halda henni fram mcÖan nokkur von var um
aÖ fá henni frani koniiö, en þarámóti segir hann í næsta

hlaÖi á undan, á 4Öa dálki'-^), aö M. hafi meö ullu skakka

og ránga hugmynd uni þíngið,

Á {)essuni ástæöum ntunu menn líkliga án gapaskapar

geta kveöiÖ upp dóm yfir I., sem "er svolátandi": aÖ hann

hefir ekki veriÖ maður til aö komast niöur i nokkru einu

af {)eim murgu málefnum er hann hefir ritaö um; hann

getur enganveginn gjört sér Ijóaa né fasta aÖalhugmynd

um aI{)ingismáliÖ, {)egar á allt skal líta, eöa komiö hverju

atriöi þess j)ar hcim er þaö á sér stað meö réttu ; hann

hefir ekki {)ekkt Islands sönnu nauðsynjar e^a ekki sinnt

{)eim , e^i apturámóti skortir hann ekki þor til aö hera

fram ógrynni af niótsögnum hvaö ofani annaÖ. 5^0 er {)ví

vonanda , aö höfundurinn eé einhverr mcöal enna ýngstu

af enum íslenzku stúdentum , sem "ætti hægt meÖ að

fá aldursley fi (veniam ætatis) hjá kansellíinu, til aö

láta vigjast til presta á Islandi", og væri {)á næstum ósk-

anda aö leyfi {)etta lægí honum ckkl öldúngis á lausu ef

liann leitaÖi {)ess.

Hafi nú höfundi greinar þessarar tekizt að koma al-

menníngi á réttara skilníng uni framferðir Melsteðs kammer-

rár»s, og að koma umræöunni um alþingismálið í rétt horf,

J)á þykist hann , {)ó hann sé dauskur maður, hafa farið

aÖ einsog vinur Islands.

8já að framan, Ms. 44. sjá bls. 38.
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IV.

ANDSVAR MÓTI ATlIUGASlíMDUM EI\S

"DANSKSL\S" VIÐVÍKJANÐl ALJ^ÍNGIS-

MÁLINU.

Berlíngur nokkuvr íslcnzkur (eí^a þó reyndar, svo er

liímn'ngjunni fyrir aö j)akkíi, danskur) Iieíir oi l^íö uppvægur

útaf svari voru nióti "athugaseindunr' iVlclste?)s kaninier-

ríiðs um al[)íng á Islandi, og heíir koniiö fram me?> lítil-

fjörliga cptirslcttu í Nr. 192—4 og 96 i tiMndum Beríínga.

Iliifundurinn sýnir, aö honum ferst ágætliga aö stæla eptír

b!æ og ritshætti "dagsins"*) og oss J)ætíi ekki kyn, jx)

sú yr^i raunin á, aö liarm væri einn af "dagsins" gÖnilu

vinnumönuum, sem rckinn hefir vcrið úr vistinni og æílar

nú ai) vinna síír til vistar hjá Berlíngum, Vinátta sú við
r

Isiand, sem hann er að reyna til aí) hafa ser lii skjaidar-

merkis, sýnir sig sjálf, aö hún cr sömu tegundar og sú,

sem menn hafa á verkfíiMum {)cini, er menn nýta sér merian

gagn er aö |)cim, vÍMika og manni [)ykir vænt um fófskör

|)á, sem hefir stoÖaf) mann til tylla scr nokkru hærra enn

nial*)ur heföi gctar) konnzt án hcnnar. Andi sá, seni lýsir

ser í allri {^cssari grein , hlær hennar og röksemdaleiftsla

cru [)esskonar, a?» vcr kefðum ckki virt oss til aö svara

hufundlnum einu or^i , cf hun helui verift horin frani fyrir

al|)ý5u á IsÍandi; en hcr vcr^um vér sanidcikans vegna,

og af [)vi málið er svo n)ikilvægt, að taka til máls cnn

cinusinni, og g,]öra atri?)i [)au Ijósari, er hann hefir annað-

hvort rángfært, eöa flækt, cöa [)á leitast, viö aö gjöra vafa-

söm meö einhverjum sannleiks svip; því varla er viö aö

*3 J>aö var dagMaÖ, scm með ollu mtíti rcyndi til a5 I^æla nlÖur

fi'oIsÍHantla í DanmiÍrUu, cn Iiætti í sumar er var, })ví forstliÖu-

maftur þcss sírauk til Vcstin iliru og tiík meÖ sfcr alit aÖ 20 þd-

Bundum dala úr ejóði Sórcyjar skiíla.

5
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búast — enda viröist og sem liöfundunnn Iiafi gjört ráð

fyrir því, og leitast viö nie5 öllum hugsanliguni lirögöum

ah nýta ser þab — af» {lorri danskra lesenda, og það ekki

|)eir, sem láta síg íslcnzk málefni nokkru varða, hafi Lorið

saman eða tekið nákvæmllga eptir öllu |)ví, sem fram er

komið af hvorutveg^'a hendi; fjara^auki er hœtt viö að

stöku maöur hafi, ef til vill, látiö f)ólta og rembilæti

þessa villa ser sjónir, og ímyndað scr að hann vœri

eins gagnkunnugur öllu ásigkomulagi á íslandi eins og

hann segist vcra hréfasendíngum amtmannsins í suÖur-

umdæminu árið 1837, eÖa stæri!) sakamálakostnaöar og

niöurjöfnun híins f)ar á landi.

Höfundurinn leitast viö meÖ mikilli ákefÖ og haröfylgi,

að gjöra aðfevö vora í máli {)essu tortryggiliga og óþokk-

aða, og dæmir af oss allt vit til að gcta komÍKt niöur í

nokkru af málefnum þeim, cr vér höfum ritaö um. Vér

ætlum ekki að þrætast viö hann um þetta, og allrasízt

fyrst aö hinar slægöarfullu krækíngar hans í greininni sýn^

einmidt, aö í grein vorri hafa vcrið æði margir kjarnslein-

ar, sem skarplcikur bans hcfir vcriö of sljótcnntur til að

hrjóta, og orÖið f)ví annaöhvort að láía óhrærða eÖa leitast

viö að krækja fyrir, eöa f)á rángsnúa mcð slikum liætti,

sem með cngu móti sóuiir {leim manni, er nokkurs metur

gannleikann, enda f)ótt hann riti undir liulins lijálnii.

Höfundurinnbyrjar á [)ví, aö setja sér fyrir aö leiða mönnum

einkum fyrir sjónir, "meö bvílíku ránglæti, aÖ hann ekki segí

gapaskap*', vér hufuni "fundiö að aðgjörðuni Melsteðs kam-

merráös í máli fiessu", og segir fiað sé "[)ess áfcllisverð-

ara", sem h'kligt sé aö hann gcti ekki svarað neinu fyrir

sig fyrrenn hérumbil aö ári Íi^nu; eptir f)að víkur hann

málinu að "ákærum" f)eim; — er honum fióknast svo að

nefna — sem hann segir vér höfum "kýngt" yfir ena

íslenzku ncfnd, og cr óánægður yíir, að vér höfum hyggt

dóm þann, er vér höfum borið upp um aögjörÖir nefndar-

innar, "einúngís" á meðferð f»riggja málcfna, ^essu verð-
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um vfcr Síb svara [^ví, ví;r höfum enganveginn haíið

{)essa umræðu um niálið á ný, heldur Melsteð kammerráð

sjálfur, {)vi hann hefu' ekki einúngis leitazt við að verja

|)au atriðí, sem likligt er ab allflestum Islendíngum komi

ekki saman um viö nefndina, að minnsta kosti {)eim sem

utíinncfndar cru; heldur hcGr hann einnig reynt til að

gjöra íítið úr enum ýngri löndum sinum fyrir aíiferð þeirra,

og höfftu þeir j)ó ekki fundiö með einu oröi aö störfum

ncfndarinnar opinberliga, fyrrenn {)au voru oröin {)jóð-

kunnug, og þeirmenn,cr færir voru um það aö ðæma,

hÖfÖu tekið {)au atriðin fram, sem nú ræÖir um, svosem

aÖalágalla á lagafrunivarpinu. var {)á enn cinúngis talað

um {)ctta mál eitt, en þegar einn nefndarmanna fer með

slíkum hætti aö reyna til að verja {)að, sem ritg^jörð sjálfs

hans sýnir bezt aö ekki veröur variö, og sjálf stjórnin,

einkum konúngsfulltrúinn, játar gallana á í meira enn einu

atriði, jafnvel |)ótt ckki yröi bætt úr nema Htiu einu af

göllum {)essum, af {)ví nefndin haföi einusinni látiö í Ijósi

gagnstætt álit ({)ó hún hafi í raun og veru tekið {)að

aptur), og {)egar talsmaður {)cssi vill láta ncfndina vera

að öllu óygg^jandi í málcfnum íslands — {)á er kominn

tími til að rannsaka nokkru nákvæmar, hversu óyggjanda

{)að sé, sem maður hefir fyrir s6r, og að hve miklu leiti

nefndin hafi gætt nauösynja landsins í hiuum helztu

málefnum, er undir aðgjöröir hennar voru lögð. 5að cr

býsna undarlig og hlæilig krafa til "ráöbragös'* vors, aö

vér hcfðum annaðhvort átt aö {)eg^ja með öllu, eöa fresta

lengur svari voru, fyrir {)vi aÖ kammerráöiÖ mundi ekki

geta svavaö fyrrenn að ári liÖnu; {)aö mun {)á vera svo

að skilja: að vér heföum átt aö svara fyrst aö sex mánuð-

um liönum, svo kammerráöiö hefði hina sex til aö búa

sig undir að svara aptur; cn að svara að scx mánuöum

iönum, einkum {)cgar maöur er hér nálægur, væri hérumbil

sama og að þegja með öllu, og væri slikt svo rángt, að

l{)ví væri engin bót mœlandi eptir því sem hér stendur á.

5*
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5egÁi' Mclstftö kammorráð skvíur iii/diriti nndir ílóin dnnskr-

nr al[iýftu, ver^iir IiHiin sjiílfiir sjá fyrir iiieft hverjum

luíiiú hnnn getí fylgt því, annaMivort sjáH'nr e^a |)á nic^

\iví níS ía sér undirtyilur, — enda Iieíir Iiann os; ferií^Íð

eina!-— 5nh lítur svo út, elnsojj^ höfunflurlnn se hræddur

uni, aö nthugagreinir vorar niáti nie^ferð nefndnrnianna á

J)remur hínum míklhíegustu málcrnum er |)eim vovu fengin

tll íhugunar, niuni veikja trnust |)aö , cr menn Iiafn oröið

afi hafa á nefndarmönnum híngaö til, eptir |)ví seni luenn

gjöríiu sér í hugnrlund a?) |)eir væri a?) sér gjÖrvír, cn til

þess veríiuni vér aö svara: að ()egnr niálnlok á síörfuni

nefndarinnar og ágrip nf a^gjör^uni hennar eru lögð alnienn-

íngi fyrir ejónir, l>á vcrður hún aí) vera húin við fundið

veröi -áiSf 'hvevnig sem afifmdni |)cssi verSur, eudn kvefist

og Melsteð kanimerráð hafa húi/t við [)ví, |)ólt hann hafi

okkl viljað þola nelnum aMÍndnina nema sjálfniii sér,

|)egar ab fram koni. Sé adfindniii eiiiræníngslig ef)a

ásanngjarnlig, ()á mun vcita hægt öörum eins gáfnmanni

og IVlelsteb kanuuerráö er, ef)a siíkum oílátúngi sem j)essi

ep, undirtylla hnns, aÖ reka hnna, en sé hún hygÖ á sann-

leika, {)á hcfir sá, er fuudií) ev nb viö, unni^ til liennar.

n»un fu'), ef til vill, ekki um skör frnm n?) geía [)ess,

ar) öli a^ifindni vor lýtur til ()eirra , sem v<nu í enni ís-

leuzku nefnd, aí) {)ví einu leiíi og engu ö^rii, scm ])eir

voru nefndarmenn, fnlltiúar landtíins, er voru heinlinis

kallaðir (il, og fengu Inun fyrir, nÖ hera vott um mentun

fiess, linhln uppi sómn (less, verndn ()ess rcftindi, og

leggja undivBtö^una til æ^ri fvamfara ()ess í land^^tjóvn-

arniálefnum ; en vér höfiiin ekkcrt tillit haft til |)ess,

hvcrnig mennirnir vícri sjáKir, hverr um sig, c^a hvernig

embættisslörfin léli (jeím, |)ví (^aö keniur ekki þessu

máli viö,

HöfundurÍnn kvartnr yíir, nö vér höfum hyggt domsat-

kvícyi vort (cfta, rétíara a?i segjo, dáin alnienníngs á Lslandi, er

vér höfum of hendíngu or^i^ til nft !»era fvam) "einúngis"
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ú i)(Sg^jöi-t)uiu luTiulanuainia i {>reimu' luátornuui
; {lað er

vegria f)ess , eiiKsog ver gátuni uni , að |iesöi voru hin

atkvætiameslu at' málernum j)pim , sem nefndin átti að

íhuga, og jíurfti f)ess að litift væri hœrra f)egar f}au skyldi

leysa vel af hendi. $ari má rcyndar vel vera, aÖ hofund-

urinn gííti tilgreiiit eiiihver önnur niálefni , er elíki liafi

veriÖ hetur af hendi leyst, t. a. m. heflarmálið, er einnii*-

hefir tvisvar gengio í gpginini hreinsunarcldinn, e^a j)á, ef

höfunduiiiui vill j^aö heldur, vegahótamálíö ; vér ætlum

saint a5 halda oss til {)cirra mátefiianna , er tilgreind eru,

og sýna , aö j)aÖ er "nokkurnveginii vísf* aft höfundinuni

heíir tekizt "nijög óheppiliga" a?» verja nieí>feröina á f)riní,

A5 j)ví er viftvíkur skólaniálínu er nóg a5 gefa

f)ess, að ncfndinni var faliö á hendur, a^ j)ví sein steiidiir

í enum prentuðu tiðindum , aÖ ihuga, að nokkru Icíti

hvort hagfeldara væri að konia frani cndurhót j)eirri , er

gjöra átti, á Bcssasfööum eöa í lleykjavik, og að nokkrtt

leiti um {)a5 atriði, að hve miklu leiti landið sjálft

niuni geta staðtð j)ann kostnað, er af endurhófiniii

leiðí. Nefiularmenn j)rættust með miklum ákafa uiú skóla-

staði n n , cn um hitt eru j)eir fáorftir , hversu endur-

hótin álíi að vera löguð, og láía^j)eir {)að á litlu standa;

ckkí er hcldur reynt til að flýfa henni, og \iah enda meö

f)ví að leggja nokkuð i sölurnar , j)ó hnið væri |aö ræða

máliö i 10 ár (siöan heíir j)að enn lijaraö 4 ár, og cr {)ó

ekki komið svo á veg, að farið sé að taka til verksins).

ÍIÞíið lítur svo iit, seni höfundurinn j^ykist af fjví, hversu

vel í)að haíi verið íhugað í krók og kríng , hvar skólinn

ætfi að vcra (á Bessastööuni eða í Reykjavík) , en j)að

hefir j)ó komið fram síðan, aö meö allri aðgætninni á allar

hli^ar, hefir nefndin samt ekki gætt {)ess, að í Keykja-

*3 Jað cr og í ráuhinni rpdiícktavcrt , að ^riotan uin skólft-

staöinn tekiir nær {)ví Qúrða iiluta af tiðiiidununi frú fyvví^

rundinuiii.
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vík sjálfri er margur blettur, sem gat kraíizt f)eirrar

sæmdar, að vera skólastæiii , og cptir {)ví sem sagt er

hefir f)vœtnia um ^)etta valdið miklum heilabrotum og

oríiið efni til heillángra ritgjör?)a. Nefndarmcnn hafa því

ekki heldur rædt þetta málefni til fullnustu. Hvort j)að

sh nú áb gánga til grunns i málinu, sukkva sér nilbur

í þesskonar smásmugliga kcppni um húsastæ^i , |)ví

fcikjótum vér undir dóm sérhvers lesenda. Vér þurfum

ekki heldur að eyða murgum orðum til að sanna, hvurt

hitt atriðið — að seeja að hve miklu leiti Island sjálft

mundi geta staðizt kostnað þann, er af endurbótinni risi,

— gaf tilefni til aö rannsaka — eÖa þá aÖ minnsta kosti

til að ræöa um það mcö nokkrum fyrirvara — hve

mikið skólinn ætti tÍI , og heföi nefndarmenn vafalaust

getaö haft mikinn stuöníng af reiknínguni þeim, sem biskup

og landfógeti höföu samið, og svo af athugasemdum stipt-

amtmannsins við þá, |)ótt þeim heföi ekki verið sendir enir

uákvæmari rcikníngar um eignir skólans, sem rcntukanmierið

hefir látiö semja, og er þelta |)ó nær })vi ótruligt })egar

slíkt var fyrir j[)á lagt. Alit nefndarmanna um J)ctta atriði

er þaö eitt, að -fíeir seg^ja allir í einu hljóði: aö

J)að sé með öllu ómuguligt að útvega skólanum annann

styrk á Islandi, enn sjóð þann er hann eigi {)á ; að ])að

mundi án efa vera til einkis að reyna til að safna gjufum

handa honum á Islandi, og að óráö væri að auka tekjur

skólans með nýjum skatta-álugum, einkum |)areð skólavera

pilta mundi verÖa foreldrum þeirra kostnaÖarmeiri, þegar

cndurbótin væri gjörö, enn áöur, allra helzt ef skólinn yröi

íluttur til Reykjavíkur. Jegar [)eir gjíira þaraöauki allir

ráð fyrir, aÖ skólinn eigi að eins 52,135 ríkisdala, til að kljúfa

frammúr 6— 7,000 ríkisdala árligum úígjíildum, J)á verðum

vér að spyrja , hvort ekki hafi verið hin allra sterkasta

hvöt, annaðhvort til að grenslast sjálíir nákvæmar eptir

j^árhag skólans , eöa |)á krefjast að hann vœrí nákvæm-

ligar rannsakaöur , J)ví {)að var auövilað , að J)aö mundi
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ckki verða hægfiarleikur fyrir hina "rölííurligu umhyggju"

sk(»lará?isins
, (seni niinnihlutinn ákallar svo sakleysisliga

einsog hann væri i paradís), ab koma nokkurri entlurhót á

stofn, sein til lilýtar) væri, þegar emhættismenn þeir, sem

likindí voru til að væri eins kunnugir fjárhag skólans og rentu-

kaniincTir) , og kunnugri enn skóIáráLiíð , sem alJrei heOr

heinlinis haft reiknínga skólans undir hundum aö unclaa-

förnu, áíítu skólann meö öllu fjár[)rota. ^aö lítur reyndar

svo iit, sem skólíírá^ið hafi Vdiib síg mál þctta miklu varíia,

J)ó {)ac) liaíi drci^izt nær {)ví ótrúliga lengi
,

(einsog flest
r

önnur málefni Islands), og er það eitt til merkis, aö hún

hefir leyft einum landa voruni aÖ skofia reiknínga {)á, er

áöur var getift , og skiríeini {)au , er {)eir eru hygÖir á,

og heíir hann nieð [jví móti fengið færi á að afla sér, að

[)ví sem sjáanligt er , áL'ciðaulígrar þekkíngar um fjárhag

skólans, sem liann cr i raun og veru. Höfundurinn lætur

ser lítið flnnast til rökscmda {jcirra, er þessi landi vor

hefir horið fiam (sjá N^l Félagsrit 1842) fyrir þvi,

skólinn yrði ab eiga hcrumhil 150,000 ríkisdala, þarsem

nefndin gJörÍJi ráð fyrir að hann ættí cinúngis 50,000, en

vér truum {)vi samt ckki , að röksemdir þessar sé eins

óáreiöaiiligar og höfunduriim heldur, og höldum að {)ær

sé á góðum rökuni hygöar. Vér höfum ekki rúm til þcss

hér, að skíra frá öllum atiiíum svo Ijósliga, og á svo

sannfæranda hátt, sem auðið er að gjöra , og mununi vér

þvi geta þess cins, er helzt liggur í augum uppi, og J)að

er ; að auk {)eiiTa áðurtöldu 50,000 dala (eða svo allt sé

talið: 52,509 ríkisdala og 89 skildínga) , hefir rentu-

kammerið sjálft hent til að skólinn ætti : a) andviröi

Skálholtsgózanna , sem ákveöið var til 62,500 ríkisdala í

konúngshréfi 29da Apríl 1785. h) konúngligt skuldahréf

frá 1786, uppá 500 ríkisdala í kúrantij, mcö leigum og

leigulcigum síðan 1805. c) annaö konúngligt skuldal)réf,

109 d. 42 sk. í kúranti, mcð lcigum og lciguleigum frá
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J>vl þaíí vav gcfiö út'). d) 3,910 rSkiíídala í krónum, meö

leígum og Icigulcigiim síðan 1779. e) veift innsfæÖu Irá

Hólum , seiu luenn vita ekki uppliæb á, og er mælt ab

kansellíinu Jiali verið sendur reikningur f^ iir ()a5. f) tíundir

úr nokkrnm sýsluni og afgjald af óseldum jor^um , er

nemur herumbil 5—GOOO rtkísdíila sjó5i. Vif) jjessa pen-

inga e i n a e y k s t s k ó I a sj ó ð u r i n n I á n g t u m m e i r

enn um iielmíng. ^avnhnuki uuj geta útíijalda f)eirra,

cr rángliga eru Uigö á skólann, og er j)aö yfir 12,000 dala;

cn hitt er {)ó mest um vert, aö eptir aöferö j)cirri sem

hÖfð hcfir veriö á aÖ semja reikuíug j)aun , sem rentu-

kanmierið heíir láíiö gjöra*-^), missir skolinri lcignr og lcigu-

leígur af álitligu fé, er !)ann hefir lagt upp, ciukum j)áng-

aUW áriö 1815; f^^etía fc cr taliö svo , aö ár 1790 sé {)að

1810 rikisdalir, 1802: 7220 ríkisdala (auk ens fyrra), og

1810: 57,393 rd., auk hérumhil 20,000 ríkisdala af aud-

viröi Uóhigázauna, er seut var heinlínis tii Kaupmauna-

hafnar. Tjón [)ab, cr skólinn verÖur fyrii* meö {>essu mótí,

er álitliga mikiÖ, og j)araöauki hægt aö telja, j)arcÖ j)aÖ væri

nú oröið jafnt höfuöstólnum sjálfum, cn aniiaö atriöí er

ftaraÖauki, scm ekki er uefnt í Félagsrituuum, og u\uudí

j)að cnn, ef til vildi, og hetur væri aö gætt, veröa skóU

anum til töluverös ágóöa; {)aö er hrcytíngarrcikiiíngur á

sjóöi skólans j)egar peníiiga-gáugveröiö hreyttist ; orum

vér mjög elablanduir um, hvort |)aö hafi veriö gjört aö réítum

löguni, {íví búið var að selja mcstau hluta rióia-gózauua

*3 Hvað mc^k mcnn hiigsa? J)a5 cr svo Hn'^t frá , að samtllp

liafi vcriö ítkölarcikniiigar sjcrilagi um tíll ílriii frá 1785 lil

1831, að ckki hcíir eiuuHÍiiui vcriÖ skcytt um aÖ hirÖa icig-

urnar af iuiiHtícöum hans.

í veikníngi J)cssum, sem annars kvaÖ vera gjörÖur meö mÍkilU

atliygli og iiákvæmiu i cinstökum atrÍÖum , cr slcgiÖ saman

tiUum árum {)cim scm reiknlnga vantar frá (1785 til 18313 í

serhvcrju atriöi, baíði í tckjum og (ítgiiilílum , í síaÖ jtcHð að

ri'ikníngur heíðí [Ut uð vera fíaaiinn fyrir hvert ár.
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fyrr eriti 1808*), en pcriínga-breyíínguna á ekki telja

l'yrr cnn frá Ilta Júní Í8I0, cptir [ni scm segir í 8du

gteiii í liinni íslenzku peníngalilskipun 20ta Marts 1SL5.

Auk atriöa þessara eru enn nokkur unnur, er vér hleypum

liér framhjá 0S3, þvíað þau eru bæfti nokkru vafasamari

og litilsverðari i sjálfuni sér enn Jjessi, sem talin hafa

verib. En þar er cnginn eíi á, aö fiað sera hhr cr tali?) fer

ser hægt að [)refalda sjóð skolans við |)að sem nefndiri

i allri sinní auhniýkt hefir gjört ráð fyiir, og vér vonum

að skólaráöið sýni þá atorku, aí» láta skólann ná

{)essum rétti sinum. INefndinni het'*Vi orrilö aö vcra

auövclt aö verÖa vör við eu helztu af atriðun) j)cssum,

a5 n»innsta kosíi, cn þareÖ hún hefir ekki or?)iö |)aft, nc

heldur áskilið skólanum nokkurn rétt í |)vi tillilij l)ó henni

væri lagt fyiír aö síínga uppá með hverjum hætli kostn-

ixhuin skyldi greiÖa af eignum landsins
, [)á s[>yrjum vér,

hvort luíí'ndarmenn geti skýlaust sagt, að J^eir hafi í þessu

máli gictt hagsmuna landsins, verndað réttindi {)ess, j)ekkt,

gefih gaum að, e^a horíð fram nauðsynjar j^ess svo

scni l>cim har, e^a hvort |)eir haíi ekki l)vcrtámóti einsog

óskað jícss, að hin eiiia vísindastiptan, sem á landinu er,

mætti lialdast \ih á eintómri ölmusu frá Danmurku, er

l)eir kusu helzt a^ væri svo mikil scm orriið gæti.

5á er spitalamálið — {)ar krefst höfundurinn aö

vér hef^um átt ab kynna oss, að landlæknirinn á Islandi,

scm hæði er réttsýnn og vel aö sér, hefOi ráfiiÖ tii aÖ verja

ekki efnum |)clni, seni spítaíarnir ætti, til Iæknínga[)arfa.

Jað er nú hæði, aft í cnni prentuðu hók um aögjörÖir

ncfndarinnar stendur ekki eiim stafur um aö landlæknirinn

hafi sagt J)etta, og J)vinæst er j)aö oss óljóst, hver [)ýMng

höf. ætlar til aö sc i grein [)cssari, sem hann j)ykist taka

eptír honum; ælli höfund. aö |)ýðíngin sc sú, a5 ekki ættí

*) Sbr. Engcltjtorts Universitcts og Skoleanualcr 1813, bls. 198

og 238.
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'db svipta spitalana þvf sem fieir eiga, og hafa þaÖ til

launa handa Íæknuni hér og hvar á landinu, cl^ur Ijósniæi^r-

um, c?>ur hnnda almennuni spítala í Reykjavík, eftur ein-

hvers þviumlíks, \rá mundi oss hafa {)ótt \mb nema ein-

hverri átt þannig hafi verið mælt; en œtti hitt atS vera

undir skilii), að ekki niætti slá saman eigum spilalauna,

8V0 að allt skipulag {)eirra, sem nú er, mættí ná að verða

bætt frá rótum, cinsog ávallt hefir verið {)örf á, jafnlengi

og J)cir hafa staðiíl), {)á jiykir oss ótrúligt, aö landlæknirinn

skuli hafa fcngið ástæfiur til að vikja frá áliti {)ví, sem

hann let í Ijósí árið 18ÍÍI), og byggt vav á gó^um rökum,

f)ví {)á óskaði hann "að spitölunum yröi slcgíð saman og

gjört úr {)eim almennt sjúkrahús, J^annig lagað , að {)ar

yrði tekið bæði viö holdsveikum, fyrst framanaf, meðan

sjúkdómur þeirra væri ekki magnaður, og f)araðauki

viö sjúklíngum seni hefði ymsa aðra kvilla;"

hcldur hann, að með {)essari tilhögun mundi bæöi verða

hœgra að lækna holdsvcikina sjálfa, og að læknisfræðin

mundi hafa not af f)vi að mOrgu öðru leiti*), Vér veröum

f)ví að álita svo, aö annaðhvort hafi höfundurinn hér asn-

ast útí gönur eða mísskilið landlæknirinn.

^egar höf. er að scgja, að eniríslenzku líkfjrá-spítal-

ar hafi "staðiö um heilar aldir og unnið niikið gagn", {)á

verður hann hverjum Islendíngi að athlátri, fjví hið fyrra,

sem hann telur j)eim til gyldis, er sá eini framinn, að

margur sló?)aháttnnnn gctur {)ókst af honum, cn hitt hið

síðara cr hæði móthverft allri reynslu og á()reifanligustu

rökuni', sem hverr landlæknir cptir annann hefir til fært,

og Dr. Hjaltalín nú fyrir skömnm í riti sínu *'om Lcpro-

serne\ og heföi höf. "átt að kynna sér f)að", fyrst hann

vildi tala framnií {)ctta mál. Jað er ærið lángt síðan,

líkliga eins lángt og spitalarnir cru gamlir til, að alj)ýöa

á Islandi hefir álitið {)á gagnslausa, og til eintómra

Dibliolliek fui' hwger 13da B. biö 91— lOö.
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|)ýngsla; ^)e'ir vom stofnaVir á þeim tíma, |^)egar enginn

fastur læknir var á landinu, og uni ætlunarverk fieirra var

ekkert fastrá?)ið, nema áb {>eir skyldi vcra til hælis nokkr-

um sjúklíngum, sem ]»jáfiust af viM)jó?)sligum sjúkdómi,

er menn hugtSu ólæknanda. Bæ^i landlaíknar og a^rir hafa

margsinnis kvarfaö yfír, hversu auniliga |)eir væri á sig

komnir og óhentugliga lagaftir^, og nú aö síöustu &fak]c

Bardenfleth stiptamlmaöur uppá, aíí) þeim væri slegiö saman

og annarri liigun komiö á {)á , en útaf frumvarpi hans

hefir risið umræÖa sú, seiii hcfir leidt íil ()oirra málaloka

cr vcr finnum ab. má kalla fullsannaö hcr á ofan,

aÖ framfæri spítala-ómaga, j)eirra sem ólæknandi eru (og

f)a5 er eínntidt aöal-yfirsjónin, að ólæknandi mcnn cra

teknir })ííngað einúngis era öÖrum franiar, j)\í j)armeö

er játaö , aö spitalarnir sé cngin lækníngahús) er landinu

hérumbil tvöfalt kostnaöarmeira
, {)egar {)eir cru

fæddir á spítala, enn {íegar hverr er á sveit sinni, og

eiga {)ó engum mun betra (nenia ef vera skyldi á Mööru-

fellsspitala, aÖ minnsta kosfi um hríÖ). Enn er {)ess aö

geta, aÖ spítalai* {)essir haííi aldrei allt aÖ {)essu getaÖ tckið við

íleirum enn sem svarar 20ta hvorjum holdsveikum manni

á líindinu, og {)araf leiöir {)á aptur, aÖ holdsveikin

eykst þar ár eptir ár, svo ætbi má aö landiö líöi aö

niinnsta kosfi lÖ {>úsund dala tjón á hverju ári við

{) e n n a n sj ú k d ó m e i n a n Jcgar menn hafa slík

óræk vitni í höndum, og jafnframt má álifa hitt-sannaö,

að yfirbuga megi sjúkdóm f)enna ogútrýma eftil

vill aö nokkrum tíma liÖnum, og jiaraÖauki, aö spitalarnir

allir saman eiga svo mikiö, sem nægja mundi að mcstu

"Jcss varl {><í mjííg íískanda — a5 [jcim (sjíítöhinum) yrÖi

annaMivort koiiiiö úv {>cssari dvcru, sem þcir cru nú í,

eður hrcinliga lagöír niður 05 gjiirö i'ir þcim cinhvcr aú stipt-

an, cr mætti verða landinu a5 mcii'i notum." M. fcitcplicnscn,

Mand % det i8de Aarh. bls. 849.

«) Di\ Hjalíal/n bls. 129.
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IH viðurliaUls cinní sfiptun, cr rullnægja ní;ctti tilí^ánginuni

— |>á gt'fur cnguni skynsönnini niíjnni dottiö annað í Iing,

cnn ai^ endurbót sé næsta naui^synllg, j)aiflig og vcl vinn-

anili, ckki til ah taka fyrst l)r. Mjaltalín, sá nia^ur sem

serilagi haföi tekið fyrir sig aö rannsaka sjúkdóni ()cnna

^ýtarligar enn áí^ur haföi veriö gjört, liauð sig næstuni j)ví

til að fyrva bragbi veita stipíuninni forstöíiuj átti j^aö

þá ekki aft vera áhorfsniál, aö slá saman eigum {)eirra allra

sauian, fyrst ekki var aÖ vænta aÖ tilgánginuni yröi fram-

gí'ugt nieö ÖLirum hætti. En hvíh'kur varö nii úrskuröur

nefndarnianna? — aö reyna fyrir sér fyrst í slað (!!)

nieö Kalílaöarncs eitt, og fá scr lækni , er hafa skyldi

jöröina til áhúÖar afgjaldslaust og 100 ríkisdala viöhót á

ári, en hann skyldi aptur á múti vcra sknldhundinn lil að

veita vi^töku j)essum (úlæknandi) s]>ítala-ómögum , sera

f)ar eru nú, nieö sömu kjörum og áöur, láta f)araöaukí

hyggja lækníngaliús á kostnað sj á I fs sin og taka {)áng-

að hæöi viÖ holdsveikum mönnuni og ö^rum sjúklíiigum

fyrir slíkt kaup, sem nefndin Itíyföi scr að ákveða að

vcra skyldi 7 ríkisdalir fyrir hvcrn mánuö. ÍJinir spítal-

arnir skyidi standa óhaggaÖir, j)aö scin KaldaÖarnes á i

jarÖahókarsjóÖnum á leigu skyldi einnig liggia óhaggað og

ennfrenuir 'aukast á hverju áii, cn læ»knirinn, me^ heila

200 dali i laun, átti aö gjöra svo vel að kuma upp lækn-

íngahúsi, nieö öllum ()ciiii umhúnaöi scni ()artil heyrir, af

sjálfs sins Tamleik. FiumkvO^ull málsins (^Banlenneth)

stakk ()ó uppá aö gefa lækninum 1 00 dali í {)okkabót

{)cgar honum tækist vcl lækníngar, en nefndinni fannst,

að ó[)arri væri "að leggja svo mikið í sölurnar*'

(()aö eru hennar eigin orö)"'"). Jessi urðu þá cndalok máls-

ins , ('ptir að {)að halöi tvisvarsinnum veriö rædt á nefnd-

arfnndi og 2 ár liöið á milli, og enn að nærfellt tveira

áruni liðnum eplir {)ctta stingur kansellíið nppá við Dr.

«) Shv. Dv. Iljaltalín om Lcproscrnc .S.
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íyrir ekki , einsog nærri má geta. Nu vftr^.nni ver aft

spyrja á ný, hvort her lýsi ser |íekkíng á landsins sanna

gagni, efta [)ví se gauniiir gefinn, e^a hvort menn hafa

horið f)íiö frani? hafa ekki hæl^i lííilniennska og einræni

ráöiÖ her niestu? gelur höf, eöa iiokkurr maöur sagt fyrir,

nær málinu verði Iircift á ný, e?ia nær vænta mcgi, a?» [laTi

vcr^i úlkljái) á ()ann hátl scni landiÖ megi not af hafa?

Slík málalok mega hverjum manni jafnt liýsnast og gremjast.

Hvari nú ai^ siöustu a I {) i ii gismá 1 i n u viövíkur , Jiá

])urfuni vér ekki aniiaö enn drepa á aÖalatririi {)nu, seni

mcnn greinir á um, og mun j)á sjást, að málalokin ver>a

íill liin sömu. Hvort ætli nuindi fara nær augnamiði [)ví,

sem konúngnr heíir svo hcrliga sagt aft ætlaft A'æri full-

trija])íngununi, c^a hvort mnndi sanisvara bctur [^Örfum og

óskum ennar íslenzku {)jó^ar: al|)íng, sem allir mcnn

nuctti eiga j)átt i, sem væri frjálsir menn og fulltí^a, <»g

sjálfum sér ráöandi, eöa sainkunda sú, sem holaöur væri

frá niesti hluti mentaöra manna og ailir fjórir hlutíir hænda

ai^ niinnsfa kosti, ekki af {)v! afl eignir {leirra nemi ekki

tiltekinni vcrÖha^ö, heldur af j)ví svo hittist á, aft j)ær

eru ekki af filfekinni tegund; — al{)íng, sem ekki {)irffi

nema aö sjá, fil ()ess [)af» vckti lotníngu hjá [)jó^inni og

glæddi [)á von hjá hcnni, aö {)ar væri j)íng skipað fjölhæfum

gáf'nmönnuni, eÖa slík samkunda, sem hefur ætti viö niS kalla

nefiid eÖa nefndarkorn ; — al[)íng, ()avsem mó^urniál {)jóöar-

innar væri mælt eingaungn, eÖa sanikunda nokkur, skipt

í tvo flokka, og Ui\M sitt uíál hvorr, svo úlikt hvort ööru

og ósldljaiidi aö túlka verftur aÖ hafa á háöar hendur lll

að [)ýða ()aö sem mælt er'); — al[íing, sem ekki foröaöist

#3 ^nb vœri ekki.fjœrri níS rifja Iier upp fyrír ser "au^niykt'*

[)á (cv konungsfulUrúinn svo kallaÖi) lijá Hcykjavíkur-neíiul-

innij er hiín tehir [)aö '^náðarpant ftá hcndi Hálignarinnar" nð

nuíg:a hafa móíSni'mál si(t — [>ví mátti [)á ckki cins tclja

málfæri?) sjálft scm náftargjof koniings?
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(lagsljósið, helílur sýndi (Ijörfúng og einurð feðra vorra, eÖa

samkunda sú, sem lokíilbi ab ser dyruniim og gliiggununi

líka, cf til vill, og gætfi þess vandliga, að ekki kvisaðist

mcðal alþýðu citt orð af [)vi, scm fram færi í fylsnum

hcnnar. ]^að vírðist svo, sem her sé hægt að kjósa um
tvenna kostí. Rcykjavíkur ncfndín hefí kosíð alla cna síðarí,

en |)jóðin — já, vér ])orum að segia hvert mannsbarn
af þjóðinni — j)á ena fyrri. Að hve miklu leiti þjÓLiín

muni lýsa viija sinum, getum vér ekki sagt, cinsog nærri

má geta, cn lýsi hún honuni, |)á cfunist vér ckki um, að

Hans HátÍgn konúngurinn nmni vissuliga vcrða viÖ bœn

hennar og gjöra þjóðstíptun {)cssa sem fullkomnasta, scni

er ejálfs haiís verk í fyrstu, [>vi ()ótt höf. eða aörir ögri

mönnum með f)ví, að ekki sé að hugsa til, að konúngur

muni fallast á hitt eða þetta (t. a. m. svo mikið kosn-

inga frclsi scm við f)arf á Islandi), þá trúa slíku fáir f)ar

á laudi cnn sem komið cr, heldur þykjast ílestir {)ess

fullvissir, að konúngurinn niuni 6ani])ykkja allt f)að sem

skynsauíligt cr og J)jóðin æskir, og vœnta má að henni

mcgi verÖa til heilla og hainíngju, og J)að án J)ess að

talsmcnn hennar ])urfi að nauðbetla j)að fram (vér tökum

f)etta orð í stað hins: "að koma fram**, sem höf. hcíirsteytt

sig á).

Jetta sem nú var mælt ætlum vér fuligyldar ástæður

fyrir f)eiin dómi, sem vér höfum boríð frani um aögjörðir

ennar íslenzku embættismanna - nefndar i þremur cnum

merkustu máluni scm henni voru fcngin til meÖferðar.

Vér ætlum nú að eins í fám orðum aö svara cnum fáu

athugasemdum höfundarins, sem svara {)arf cöur hrekja.

5á er fyrst aö svara j)ví, er hann gefur oss að sök

að vér föruni með "ósannindi", af {)ví vér kvað hafa sagt,

að alf)ingismálið hafi verið optar enn cinusinni sent cnum

œÖri cmbættisniunnum til yfirvcgunar; {)etta höfum vér

fyrst ekki sagt liiklaust, hcldur dróum^vér úr ])ví með

J)ví að segja "ef til vill"; eru f)að reyndar lítil orð
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og hefir höf. því leyfl ser hleypa þciin úr, t'il {)ess

hann hefði nieiri átyllu fyrir áburöi sínuni; en {)ó vér nú

aldrei hefÖum nema sagt þaö hiklaust, f)á heíT>i ekki verið

stórum mishermt. "þe^ar áriö 1831 voru anitnienn á

íslandi kvaddir til aö segja álit sitt um, me& hverjuin

hætti Island gæti átt fiátt i fulltrúaþíngi með Eydönum;

áriö 1837 var hænarskrá sú, seni fyrr var getið, um jiaö

aÖ þíng yrði sett í landinu sjálfu, send frá amtmanni

fyrir sunnan, einsog huf. segir, {^araöauki frá amtmanní

fyrir norðan^ aft {)ví er vér ætluni, og svo þaráofan ef til

vill (mœttum vér dirfast að geta i vonirnar!) fru amtmanni

fyrir vestan, {)ví uppskriptir af henni lágu víða ogvoruscnd-

ar unikring lianda {)cim sem rita vildu nufn sin undir|^;

áriö 1839 var máliö rannsakaÖ á Reykjavíkurfundi og

kosningarlug samiii, skyldi kjósa {)rjá fulltrúa af öllu landi

með þ r e fö I d um kosningum til Eydana - {)íngs. ^arna

voru þá margföldu kosníngarnar uppgötvaðar, og he(7ii {)ví

mátt taka {)ær fram árið 1841, en {)að lítur svo út scm

|)ícr haíi ekki átt mjög upp á háborÖið í {)að sinn, ef ráða

skyldi af {)ví, hvcrnig orö liggja til {)cirra í Kollegíalti'Ö.

Nr. 26, 1840, {)arscni frá niálinu er skirt. Aö siöustu

var máliÖ rœdt árið 1841, og var {)á samið, eöa réttara

aÖ segja skrifað upp úr enni dönsku til^^kipun^, fruni-

varp {)aö sem fram var Loriö á llróarskeldu {)íngi, þah

») "Föðurlandið" 16da Marts 1840, Nr. 102.

») Jar scgir svo : ncfndin helt, að kosnínc;arIilg {)csbí, scin vcita

mÖnnuin AÐ EINS (íbeinan þátt í kosnínguni, mundi

framar vckja óána;gju meðal alþýðu yfir að ciga slíkan þátt i

þínginu hcldurenn sniía liu^ hcnnar til þess.

4Gta grein, sem segir fyrir hversu kveðja ekal varafulUrda

til J)íngSj cr clttlivert hið Ijósasta mcrki {>css, hve dyggiliga

Bkrifaft cr upp úr enu danska fiuinriti; þar cr skipaö, aÖ

varafulltrda skuli til þfngs kvcðja áður vika sé liðin af þíngi

}

|>ínglíð er talin til 4ra vikna; ecndiinaður fer varla Iciðina

áfrain til 5 enna fjarlœgustu sýslna á minna cnn 6-8 díigum.

Af J)esBU vcrÖur likliga auöráöið, aö varafuIUniinn muni
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miin f)ví vcra "nnkkiirnvegrnn víst" (oinsoíí B. sogir) a?)

"ólií)ctt niun al^ skjófa undlr íilit hvers óhlutdrægs uianns,

og mun ekki |)urfa aö óttast svarift gángi manní á móti",

hvort f)eir, sem {)egar árið 1836 sömtlu bænarskrá um

f)íng i Inndinu eða rituöu undir hana ntifn sin, ekki haíi

haft tínia eöur tækifæri cfiur hvöt til aö hugsa sig uni

hclztii atrifti til kosníngarlaga fyrir 1an(li5, einkuni fyrst

ncfndarmcnn máttu vera oríinir jiess f)á
{)cgar vísari af

rcynslunni , aö {)íngtíi^ín var slutt en miklu af aö Ijúka.

^aö er {)cssvpgna mjög hcgóndigur bætifláki a?> scgja , aö

"hitt geti maÖur jafnframt fúsliga viöurkcnnt", {\)nti er

einmidt þaö scm vcr vildum), aÖ nefndin hafi ekki hitt hin

Iiagkvæmustu kosníngarlög fyrir landið, f)ví eptir aí^drag-

anda málsins máfíi ekki minna af henni hcimía, ekki að

ncfna um atriöi {)a5, scm Mclsteð kammerrá?) og meirí

Iduti hinna annarra ncfndarnianna hcíir rckið a?> sí?>an, og

{)að er ah kjörgcngi verfti frjáls. Ilefrii {)ctta áunnizt e^a

cnn meira meÖ tveggja ára dvöl
, f)á mundi varla nokkurr

maöur hafa mælt á móti {)ó svo hef(*)i fariö, allrasizt fyrst

svo horíist á , sem fyrsíi al{)íngisfundur vcrÖi fæpliga fyrr

enn áriÖ 1845, og mun {)ó enn lengra aÖ híöa {)ess, aö

f)eim afri^um , scm menn grcinir á um , veröi brcytt aö

óskum f)jóöarinnar.

PJöf. kvartar yíir, að rökscmdalci^sla vor sb "nokkuö

Á hlaupum" og "grunnhyggilig", f)ví hcíir hann og loyft

sjálfum sér aÖ "hlanpa" yíir tvö hin helztu atriÖi málsins,

f)ar sem vcr IcÍtu^unist við að rcka mótmæli Melsíeðs

kamnicrráðs, móti j)ví, að móimrniál vort verÖi cingaungu

talað á jiínginu og að aögjöröír [)ess fari fram í heyranda

hljóði, Vcr f)ykjumst með öllum rcUi mega taka f)eífa

svo, eptir f)ví scm höf. hcfir farizt að, að hann sc oss

samdónia í f)essum greinum, eða hafl að minnsta kosti

kom.i, {>egar Ijczt gcngnr, ciiiniiílt mátiilíga fil að lilýða á

(cna <tönHkii?) uppsngnaritcðu konrinssrulUriia.
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ekkl vilJaiS sty^ja nioíbánir Melííteís kammoriíífts í f)eím

atriftiim. eiua scm liann la^tur til síri taka, er atriöi5

um ruIIf.i«afj.öUla!m og «ni kosníngarlögin.

Ilvat^ nú íulitrúafjöldaiium viðvikur fyrst , J)d er \}ííS

ráiigliga gefið oss a5 síik, íib oss skiili hafa gengiö nokk-

urskonar gum til {)ess, a?l segja frá tölu lögrt'ftumanna í

runiöld; \}uh mun liægt ah inlnnasf, d5 Alelsteð kaninierrá5

tíVk fyrstur uppá "at) sýna lærdóm sinn" á því nefna

ránga tölu, og æflai^i ser kollvarpa meö f)vl bcrum

sannleika. En |)ó Iiöf. hafl ætlað hafa hcr hægt um
sig og varast mæla nu>ti, [)á hefir hann samt ckki getaÖ

sneidt hjá aö koma upp um sig, |)egar hann vill fara að

*'sýna Jærdóin sinii" og segja frá sfjórnarháítuiu á IsIaiuH

í fornöltl. ílann vill sumsc leggja |)aö svo út, a?i a![nogið

var |)á fjölskipa^ra , seni haíi [)aÖ veriÖ til aÖ ótta mcð

inannafla, j)vi |)á h;jfi ofurefli ráí)jð rétti, og það er á

honum aö heyrn, að slíkt hafi átt ser framar stað á Islandi

enn í öi^rnm löndiim í |)ann tíina , lalar hann og um al-

])íng svo, sem "hæöí löggjafarvaldið og hiö aösta dóms-

vald hafi vciið í {)ess höndum". AIU [letfa, seni höf, fer

nieö
, lýsir svo fullkomnu {)ekkíngarleysi um hina eldri

skiimn al{)íngjs, og sýnir hversu allt er hcr í {)oku fyrir

lionum, aö ver ncyÖumst eun á ný til aö skíra frá, hversu

til var hagaö. Jess verönr {)á aÖ gæta, að uni allan |)anu

tíma, sem her cr uni aö ræöa, vai dómsvald og löggjaf-

arvald aö öllu aöskiliö á Islandí
, og roöi lögrcttan, scm

nicnu greindi á um hversu fjölskipuö vcriö heföi, cínúngis

lögum og lofum dómsvaldið var {)áramót fengiö i hendur

rcrnnm nefndardómum y sem kallaðir voru fjórðúngs-

(lómar, og ciimm ncfndaidómi, sem var yfu' öUum hinum

og kallaður finitardómur. Ætlun sú hjá hÖf., aö ofur-

cfli hafi ráðið meira cnn rcttur í fornöld á Islandi, framar

enn annarstaÖar , lýsir cinmidt {)ví, aö höf. veit ckki Iiót

^*) Grágás í lygrtttuþíctli.

6
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um, hvernig ástaii lieíir veríö á Islandi ne í öÖriim íijnávm

á fyrri öldum; liyggnum niönnum liefir fyrir mavt-laungu

fundizt mikiö um mentun þá og vísindi, sem áttu heima

á Islandi, einkum á lltu og 12tu í>ld, hjá því sem j)á

var í Öðrum löndum að tiltöiu, og hvað þíngfríöinn snertir,

\)á fínnast þess engin dæmi að hann haQ rofínn vcrið i lög-

ifettu , eöa aö ()að haíi haldiö til friðarins aö lögrétta var

svo fiölskipuð, — þaraðauki rauf "þjóðin" aldrei friÖinn,

heldur höföíngjarnir sjálfír; það var heldur enganveginn

af ótta fyrir friÖrofi , að alþingisnienn voru svo margir

fyrruni, heldur lehUVi f)að heinlínis af \)ví, ab irindinu var

skipt í 48 lögfull goöorö. En hvaÖ atriðinu viövíkur í

sjálfu sér , hvort þörf sé að fjölga fulltrúum, \rd hcfir

hÖf. villzt hér úti alit annaö , sem hæði er óvoruligt í

sjálfu sér og á hvergi viö þegar um Island er að ræöa;

vér höfum ekki leidt j)ær ástæöur til að fulltrúum |)urfi að

fjölga, aö ætla veröi mcnn til aö fylfija fram hagsmunum

sérhverrar stéttar sérilagi; slikur skoöunarmáti mun án efa

allstaöar sprottinn af f)ví , aö menn hugsa framar um hag

einstakra stétta, enn allra í einu, og hcQa f)ví ékki hugann

nógu hátt eöa jafnt yfir alla f)jóöina, jþegar nienn tala um
hinn eiginliga kjarna eöur aÖalmiö fulltrúaþínga. Vér

ætlum því ekki einusinni aÖ hagnýta oss þessa hagsmuna-

reglu höf. til aö sýna, aÖ eins illa færi fyrir nefndinni, ef

ekki enn verr, ef henni hefði átt að fylgja, þareö nefnd-

in hefir einiingis litiö á hag jarðeigenda , og svo mun

mega kalla að hagur konúngsins sé einnig drjúgum tekinn

til greina, þar sem ijóröi hluti allra þíngmanna er fyrir

hans hönd, og má vera aö enn fleiri vcrÖi aö tiltölu, þcgar

á skal reyna. Vér getum þess eínúngis , aÖ þó ekkí

væri litiö á annaÖ enn ójöfnuð þann, sem nú er á

fólksQöIda og víðáttu og atvinnuvegum, meÖ ööru fl., milli

heraöa, sem hafa jafnniarga fulltrúa, og svo á hitt , að

ógjörníngur er aö kveöja varafulltrúa til [ííngs

frá öUum helmíngi heraöanna á svo stuttum tíma, cnda
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þó ckki gctí l)já {>vi rari& , að nokkrir, og likliga jafnvel

margír, gángi úr skaptinu eður fatlist af veikinduni eöa

íJðrii, \i'd er þetta eitt nóg til aö sýna og sanna, áb nauö-

syn er að fjölga fulltriíum. Vér getum ekkí gjíírt í þessu

atriði mikið úr ^)ví, sem segir í bænarskránni 1837, þareð

|)ar er einkuni haft fyrir auguin, að 3 fulltrúar í Hróars-

keldu muni verða landínu kostna^arsamarl enn Í9 úti á

íslandi; ()ara^auki er fulltrúataian nefnd f)ar að eins, cn

hWi cinkum tekift fram, a?> |)íngið vcvíji stofnsclt í landinu

sjálfu ; J)essa æstu og íslendtngar f)eir, sem hér voru í

Kaupmannahöfn, í ávarpi sinu lil konúngs, j[)egar hann kom

til ríkis. Jessvegna er franiar aö marka bréf AustfirÖínga

i þessari grein
,

[)vi þar cr borin fram hrein og bein ósk

(um 42 fulltrúa), og leidd rök til ; {)ar er og lagt fyrir

hversu haga ætti, ef fara skyldi eptir hag stéttanna i full-

trúaskipun , með niiklu meiri nærfærni og umhyggjusemi

uni allra gagn enn höf. gjörir ; aö ööru leiti getuni vér

borið ofani hann með öllu dylgiur hans , að bréf þetta

muni annaðhvort eiga hér upptök sín, eður að róið hafi

verið undir f)að héðan.

ílöf. lætur sem vcr séum að halda {)ví fram, að al-

fí/ugi mundi aukast "vald og álit", ef fulltrúunum vœri

fjölgað, en vér höfum hvergi talað |)essum oröum

sem hann hefur eptir oss; vér vitum heldur ekki hvort

hann ætlar til að orð sín : "að^ ótta með atkvæöafjölda",

skuli vera viðvörun handa konúnginum, að Islendingar, og

vér f)á
einkanliga, búum yfir upphlaupum, eða hann ætlar

með bitrum háðyrðum að hælast um, hversu eðallynd {)jóð

haíi eittsinn verið flett öllum verjum með ofbeldi danskra

fógeta og mannhunda f)eirra er f)eim veittu
, f)vcrt ofaní

vilja og ósk konúngs. Vér héldum að cins, aö yröi |)íng-

mönnum fjölgað mundi f)ingíð verða við f)að ástsælla
, og

virðíng ficss vaxa hjá f)jóöinni, þaraðauki, að f)vi mundi

bætast f)vi fleiri vitrir menn og mentaðir, og aögjÖrðir f)ess,

verða f)ví betur af hendi leystar og atkvæðameirí. ^etta
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er byggt ú náttúru-logum f^erm, sem Iivorki höf. n6 noMc-

uri* niai^ur gctur lirundiö nieö orðum einum.

Áslæöuni j)c?«í, sem tcknar eiu af kostníiöinuni, laa^ir

höf. bót nieö því, að segja fiá óánægju {leirri, scm hann

})ykíst liafa or^iÖ varr viS litaf sakafallstollry fcröakostnaÖi

emhæífismanna o,().: vér ætfuni ekki a?! íara neínuni orÖuni

iim atriöi [)essi í sjálfum scr^ heldur geta þess aö eins, að

sá sem slengir ()vílíkuni cjöldum saman við at[)íngískosín-

a'^ínn , hann lilýtur aÖ líta á peningaliæÖrna eina*, en

[)að gjörír ()jóöin ekki , ()egar hún cr ()ess fullviss, aö

gjöldin eru til sawnra nota og [)cim er vitutliga varrö'.

íJöf. heíir ekki hnckkt ()ví í minnsía hóti, sem vcr

niæltum nieö breytíngaratkvæÖi niinna hluta ncfndarinnair í

Hróarsíkeldu , nenta [)aö skyldi vera nieð ()ví, aö "gjöra

ráð fyiir'', að [)eir menn sc betur ser enn aðrír sem

eiga töluvert í jörfíH, cn ()vilík "ráðagjÖið" cr öldúngis

ástæðulaus, eiiisog hverr maður vcit , sem hefir að

eins nasasjÓQ af livcrnig nicntun niatuia er háttað á Is-

landi.

Vera iná , að sumum kynni að virÖast s\*o í fyrsía

áliti, scm huf. hafi sýnt , að hann hafi hugsað betnr cnri

hann cr vanur , J)ar sem hann er að mæla frain ineð tv(>-

földum kosnínguni á Islandi ; cn hyggi mcnii nákvæniar að,

f)á niá sjá að hann hern* ekki gjört annað enn velgt np[>

orð meistara síns (ÍMelsteðs kamnierráðs) ; cinkum helir

honuni níistektzt [)at, sem hann deilir viö oss , og eitna

mótsögnin, sem harni hlakkar svo mjÖg yíir aö hafa fundið

hjá oss, og býr óöar til úr *'ógrynni af nióísögnnm hvað

efaní annað", cr gjörsamligiir niisskiiníngur hjá sjálfuni

honnni. Vér höfum æííð tekið f)að frani , að oss (>æ/tr

f)aö mcs'tu varöa að (líiiglð vcröi [)ióí)ligt , aö ()að eíli

«3 Höf. hofðí þil líka gcíað víínaö til T»ænarskránnar frá 1837,

er tÍUckur 1 rd. 3 mk. í BkolpeHÍnga handa Iiverjum alþíngÍB-
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inentun og |)ekkíng þióí^arinnar á sijórnarmálcfiiiim , og

|)essi er talinn vcra tilgángur ráftg^jafar|)íiigíinna, jafnfranít

og hilt, ai!> koMiiiigurinn , sem hefu' aí)al!ykil sljóniaviijnar

i hÖudum, og þjóftin, nái að slti[)ta livort \iö anuað. Af

|)cssu er j^aö Ijóst, aö vér hcrjunist hvorki meö ne mót

tvöfölílum kosníngnm í sjálfu sér, heldur icskjum vér, aö

alli r |)cir menn scm annafthvort vegna stÖÍ^u sinnar

eður nicníunar eiga réíí á að íakíi f)áíí í ahnennum málcfnuni,

inegi hafa lafnan hlut í síiptun sem stofnuö cr allri

|)ióöinni til velferðar. Vér ætlum J)ví nuini auöskilift,

híjjði aÖ vér kjósuni Iieldur aÖ mcnn eigi þátt í einföldum

kosníngnm enn tvöföldum , og hcldnr í tvöföldum cnn

alls ekki. Fyrir |)ví ætlum vér og , aÖ j)ari sé engin

niótsögn , j)ó vér tökum uppásíúngu IMelstcös heldurcnn

ncfndarinnar (hrcyííngaratkvæÖÍ hans hiö siöara afsöluni

vér oss nieö öllu), og aö vér ícskjum hins, aö kjörstofii

hans vcrÖi Srinifara einfölduni kosningum. Uvort ennr

cinföldn kosníngar fara fram á J)aun hátt , aÖ hver sýsla

veröi kjör{)íng sér , cöa hvcrr hreppur, eÖa tckuar veröi

iipp nýjar kjörsveiíir
, J)aö {)ykir oss mÍnna undir koniiö,

en víst cr J)aÖ , aö {)ó kosiö væri aö lircppum til , J)á á

|)aö dæmi hvergi viö, sem höf. tekur af J)ví, hversu háttaÖ

er um kaupstaöi og landlieruö í Danmörku, {)ví hæöi er

{)aÖ, aö Reykjavík, sá eini kaupstaöur scni nokkuö kveÖur

aÖ á hindinu, er lálin vera kjörj)i'ng sér , og J^aráofaíi er

fólksmergö í hreppunum allstaöar nokkurnvegin jöfn , og

að cndíngu mundi reynslan sanna, aÖ nienn mnndu konia

sér saman um aö kjósa fulltrúa, J)ó kosiö væri aÖ hreppuni

lil. Vér ællum ckki aö ansa {)ví sem höf. vckur niáls a,

hvort en danska stjórn haíi nokkurntíma rcynt aö róa

undir kosníngar, cn hitt gctum vér sagt , aö vcr höfum

hvorki fyrir augum sijórnina né hina dönsku embætlis-

ntcnn, heldur alla eigingjarna menn oghcgóndiga, og kynni

sumir slikir aö hittast , cr cinúngis {)ætli undir J)ví komi^

#iö trana sér fram í lö^ alj^íngismanna, {)ótt ekki IiefÖi ()eir
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neinn annann tílgáng æÖri eður háleitari fyrir augum sér.

Hér á ofan mundi mega telja staöfestu þá í lund Islend-

ínga , sem höf. telur [)eim til gyldis , sem nýja ástæðu

fyrir [)ví, aö óhætt væri 'að gefa f)eim meira kosiiingar-

frelsi , og j^aö er víst, aíí» ekki verður |)a?» takmarkað til

muna án [)ess aí^ margir ver^i á hakanum som skilin eiga

al[)íngisréttindi, og niun J)ar af kvikna niégn óánægja, sem

von er.

Vér verhum enn aft sýna híif, lærdóm vorn, og minna

hann á, að "Islendínger" er rángmyndað danskt orÖ, en á

réttu donsku máli ætti "Islendíngr" ab vera ''cn Islænding".

Höf. mun geta getið nærri, að vér munum ekki áræða

aÖ sækja um aldursleyíi (vcnimn œtatis) hjá kanseUiinu

eptir enar ógurligu hótanir hans, eit vér vonum að hæta

f)ann brest nieÖ aldrinum ; hversu mundi honum [)á gánga

aptur á móti að fá æskuleyfi (veniam juventutis) ^ sem

auðfundið er að honum liggur lífið á , dáðlausum manni í

andligum skilningi og dauðum ur öllum œðum ?

Islendíngr.
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5essÍr nienn hafa nú nýliga veriÖ uefndir til al{)ingls

af konúngs hentli

:

Fulltrúi konúngs : Bardenfleth, kanimerherra, sá er

var stiptanitniaður á IsIand'L

Fulltiúar konúngvaldir: Bjarni ^orsteinsson, konferenz-

ráð og anitmaður, Jóröur Sveinbjarnarson, forseti í lands-

yfirrettinum, Steingríniur biskup Jónsson, 5<>r5ur Jónasson,

(lón)ari í landsyfirréttinum , Helgi prófastur Gu^mundarson

(Thordarsen) , dónikirlíjuprestur í Reykjavik, Björn sýslu-

maöur Auðunarson Blondahl ; en varafulltrúar ; "Provst

Petersen til Thingöre" (sira Jón Pétursson, sem andaðist

í fyrra og Jón Jorsteinsson jústizráð og landlæknir.

Til a(!)stoðar konúngsfulltrúa er tekínn kammerráð og

nddari Páll Jóröarson Melsteö.

Al{)íngi er nú stefnt saman með konúngshréfi til Ita

dags Júli mánaðar 1844.
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:

Bls. 7, I. 17, I. off ætlaair til riíag.

BIs. 19, 1. 7, 1. 20—30 biíendur.

I



I

I



I

é

r

I

1







- 1 -

m

i


